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Moskovada yeni bir suikast 

Sanayi komiserliği 
binasına kundak sokuldu 
Sovyet1erin gizli silah pl8nları 
bu suikast neticesinde yandı 

~D~OD p@DDs ~eş~DDa'{Çulfllaı ~@ıre 

Sene: 5 • Sayı :1743 

Yangını, geçen hafta sovyetlerin müdafaa 
Planlarını çaldıran devletin fedaileri çıkarmıştır Donanmamızm ziyaret ettiği Malta.dan bir manzara 

. Sovyetler blrliği yüksek divanı har. rinde bulunarak SoYyetler birliği de''f ı .. ı.'ı ıı;fuilk~ara ve işçil~rin ze.hir 
bı Sovyet Rusyada mukabil faşist ih. leti aleyhine mücadele açmış bulun. lenmesıne sebebıyet vermekte idıle.:. 
tilaU ve sabotaj hazırlamaktan suçlu makta idiler. Bu mukabil ihtilal grupunun faaliyeti 
Olanların vaziyetini tetkika başlamı!j. 1935 ve 1936 da bu zevat, madenin neticesi olaark, 28 ilkkanun .935 te j;.Q • 

br. işletilmesine sekte vermek, kömür fs. amele grizu tarafından zelıirlener !1< 
Leanevka de Şenkanav, Andre Ka. tihsalatınr sabote etmek ve münaka. ölmüştür. 23 eylul 1936 da suçlular 

~lenka ve Alman Stickling bu mese. lat vasıtalarını tahrip etmek, ve iş em Tsentranaya madeninde bir grizu in. 
lede suçlu bulunmaktadırlar. niyetini ve teknik tedbirleri ihlfıl eyle . filflkına sebebiyet vermişlerdir. Bu 

İddianamede bunların 1936 dn mek maksadiyle müteaddit hareketlı!ı infilak neticesinde işçilerden onu öl. 

Filomuz 
Malta da 

'l'roçkfst mukabil ihtilal grupunun de bulunmuşlardır. müş ve on dördü yaralanmıştır. 
~eınerov madeninde harekete geçen Suçlular, madenlerde külliyet!. (Deııamı t'2 incide) Büyük tezahüratla kaı1ş1landı 

Maltahlar, Amirahmızın şahsında 
Türk milletini alkışhyorlar 

faaı azası bulunmuşlardır. Bu grup, miktarda grizu bulunduğu halde a. -------------
ltıuhtelif ihtilal ve sabotaj harekette. meleleri ~.alıştırmakta ve bu sureC<' Başvekilimiz 

Madrit önlerinde harp Fransız elçisile 
(Yazısı 4 üncüde) 

•• görüştü lJniversite mahal- Pazartesi giinll Kızını bıçaklıyan bir 
kadın mahkôm oldu 

Şahidi de ehdit etmiş: 
·"Söylersen· ·seni öldürürüm!,, 

lesi asilerden alındı ua.r:.!;":ta~~:111 
in • ası er· ve ük&l- izahat verecek 

Antıl(ya Ye tıtene!eruıt ~selesa 

metini muharip olarak tanı·yia_eaK na kmCla hüknmethnü:in neşrettiği be-
yaz kitap alakadarlara tevzi edilmi~-

Tayyare bombardımanları neticeaitıd o Madritte çıkan bir yangın 
(Yazısı 6 ıncıda) 

....._____---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Italyada bir mühimmat 
fabrikası patladı 

~ f1'Utı Fran.sıaaa patlıyan ve 60 ölü ile 100 yaralı 7.."Urban ı·eren 
it baruthane kazası ölüleri başında 

onıa. 2t 
Banayu f b - Meranoda kimyevi barp,meydana çıkarılmıştır. Yaralılar pek 
?tı.aJı"olın a rlkası infilak neticesinde çoktur. 

U§tur. Şimdiye kadar 12 ölü ' 

( Detınmı 6 ıncııJa) 

Casusluk 
Suçile yakalanan 

bir adam 

Dün Sultanahmet sulh ceza mahke
mesinde anasını dava eden bir kızın 
şayanı dikkat muhakemesi yapılmış

tır. Kız 14 yaşında Bahtiyar, anası da 
30 yaşlarında Bedriyedir. 

Kız, başından bıçakla yaraladığı 

halde kızdı ve mahkeme salonunda ba
ğırmıya başladı. Bunun üzerine haklın 
Bedriyeyi dışarı çıkardı. Bedriye dıp
n çıkınca Bahtiyar doğruyu söyle<ll. 
Neticede kızını yaralıyan bu ana 35 
gün ha~e mahkum edilmiııtir. 

DUn muhakeme 
edllmeğe başlandı 

için anasını dava etmişti. Mahkemede ---------------------
evveli. bunu inkar etti ve ağaçtan dü- Gürbüz ve Güzel 
şlip yaralandığını söyledi. Fakat şahit . Ç@ClYI k 

Alaeddin adında biri casusluk yap
mak suçuyla dön adliyeye verilmiş ve 
derhal duruşması yapılmıştır. Gizli cel-

Necmiye: MlYısaı~~kamorz 
"-Ben bu kadından korktum, diy<' 

söze başladı, çtl.nkü, "eğer kızımı ya- ~nı':'lll~i~~l;;=~ 
sede yapılan bu duruşmada Emniyet 
müdürü Salih ve Aziz Hüdai de dahil 
olduğu halde kadın erkek yirmi şahit 

dinlenmiştir. 

raladığımı söylersen on beş Seneyi gö
ze alır, seni öldürürüm,, dedi. 

Kadının eski .kocası balıkçı Ali d<' 
ayni ifadede bulununca Bedriye fena 

~--------~~--~~----------------------~--~ 
Gıda sanayii hayatı ucuzlatacaktır 

Soğuk et fabrikası 
kurulunca 

Senede en aşağı 80 bin kilo et ziyan 
olmaktan kurtulacaktır 

Hükumet, beJ senelik endüstri pll· 
nında gıda sanayiine büyük bir yer a· 
yırmaktadır. Gıda sanayii, her ıeydcn 
evvel hayatın ucuzlamasına yardım e-

çoktur. Çoban yem parasının 
bir miktarını aıırmağa gayret eder. 
Bu yiizden hayvanlar aç kalırlar. tyi 

( Devanu 2 ne ide) 
decektir. Konserve, yağ ve peynir fahri- ----------...,..._ ___ __... __ ........... __ _ 

Bugünden tra• otun 1 
ka~an, bu sahadaki istihsalatı arttıra· 

cak. piyasalara daha ucuz yiyecek mad Berberler 
deleri çıkaracaktır. 

ikinci beş sencl!k endüstri pllnında yarın kapah 
soğuk et, ve et konservesi fabrikası a-
çılacağından bahsedilmektedir. Bu fi- Yeni kan un Resmi 
kir hayvan ticaretiıe uğraşan tüccar Gazetede çıktı 
ve esnaf arasında büyük bir alakayla 
karşıhn:nıjtır. Alınan bir habere göre, Berberlerin de hafta tatili kanununa 
Trabzon veyahut Erzurumda soğuk et dahil edilmesi pakkındaki kanun resmi 

MU8abakcımıza 39 numarr.ıy1.a i§tiralc 
edmı Bay Mahir Okan 1..-ızı 1 yaşınd.4 

BÜLBÜL 
Bu küçük bayan Kızılayın Kerm&

sinde birinci gelmi§ti. 

ve et konservesi fabrikası kurulacaktır. gazetede dün ne_§redilmiştir. Kanunun 
Bundan elde edilecek faydalar hakkın· Resmi gazetede neşri üzerine Berber· 
da bir koyun ti.\ccannın fikirlerini aşa· ler cemiyeti idare heyeti bu sabah bir . 

Kupon: 11 Çocuklannızm mü.sa 
bakamıza i~tlrak edcbllmelerl tc;ln 
bu kuponların toplanması IAzımdir. 

ğıya yazıyoruz: toplantı yapmış ve neticede bütün ber-
- Trabzondan her sene İstanbula berlerin yanndan itibaren kapanmasına 

binlerce koyun nakledilir, fakat bu ko- karar vererek bu kararı şehrin her ta
yunlar vapurlarda iyi bakılamadığı için rafındaki berberlere bildirmiştir. 
zayıf düşer, bazılan ölür. Ekseri va· Berberler gelecek hafta merasimle 
purlar koyun sevkiyatına müsait değil- Taksim cumhuriyet abidesine çelenk 
dir. Bu gibi vaP.urlarda koyun telefatı koyacaklarchrıı 

Çocuklarımzı müsabakcımıza yazdı. 

rınız. Bunun için onların '8imlerini. 
ya§larını~ boy ve kilolarını bildirmenia 
ve birer foto§raf1.annı g~ 

kafidir. ÇocuTdarın f otoğraf'lıınnı bü:
den alacağınız kô.ğıtlar mukabı"Utıde 

he8abımıza <kJ çektirebW"Bini.ı.ı 



., ... 

"imparatorluğumuzun,, 
iktisadiyatı 

planh 

Balkan antantr devletleri, aralarında genit ölçüde bir müdafaa .ınlatması 
yaptılar diye gazetelerde okuduk: Eğer icap ederae, bir baıkumandarun idaresi 

altında, ayni cins mcvatla, zabit ve nefer mübadelesile müıterek kozlarım koru
yaCa.klannış. 

Bunu, bir Balkan "devleti mua.uam.asr,.run manen teıekkülü sayarak al
kı§ladik. Tamamile müstakil, tama.mile hür devletler, sulh gayesile elcle veri
yorlar ve 70 milyonluk mütecanis bir kütle teıkil ediyorlar. Ne filll ... 

Fak3t, iktisat aahasında da ayni ehemmiyetli adımların atılması lhımgel
mc.ı: mi? .• Mcselll, be§ senelik pl!nlanmırı da müştereken yapmalı değil mi· 
yiz? .• Gerçi, biribirlne benziyen ban iptidat maddelerimizin zeriyatında anlaşı
yonu. Ezcümle tUtUn sahasında, bu mcvzuubahs edildi. Ukin, kafi değildir. As
keı1 bakımdan anlaıttğunı.ı: derecede, iktiaadt balamdan henüz ilerliyemediğimiz 
mühakkilrtrr. Meseli, öyle fabrikiüar vardır ld, Türkiyede inkişaf edemez. Çünkü 

dahill piyasadaki istihlakatonı.z bunlan yaşatınağa elvermez. Halbuki bütün Bal 
kanlarda onlann mamulatı satılına, fabrika karlı işler yapar. Misal, kdğıt, likör. 

Buna mukabil, Yugoslavyada, Yunanistan ve Romanyada bu kabil başka 

fabrikalar yapabilir. Biz de onlann mamulat.mı münhasıran onlardan alınz .. 
Yahut tercih ederiz. İlh, ilh ... 

Eğer be§ senelik plllnlammzt bqbap vererek yapacak olursak böyle geniş 
bir ölçüde it bölilmüne imk!n olacaktır. Bu yUzden de, menafiimiz, biribirine 

daha sıla bağlanacağı için dostluğumuz da bizzarure artacaktır. Hem de, iktisadi 
hayatımız dalıa canlanacağı için, "imparatorluğumuz,, • daha sarsılmaz bir hale 
gelecektir. 

Ayni teYl. p.rk devletlerlle de yapmak mnmktındilr. 
, Ye tabiatile, bu gı"bi. anla§malar için gilmrilk tarifelerinde istisna! kolaylık-

lar tatbik edilecektir. Belki de, bu devletlerin hudutlarında pasaportsuz seya
m,tler Y,.apmak mUmktin olacaktır. 

Bunları ne kadar temenni ederhf Hüseyin Faruk TANUR 

Yabanl'ılarıo g6rUştle ismet ln6nü 

YOrulmak bilmeden 
ç8lışan Başvekil 

Vergileri ağır bulur bulmaz milyonları 
bütçeden silmekte tereddüt etmez 

-iVreme gazetesinin memlelı:eti:mizde ( 
liulunan diplomatik muhabiri Yugoslav 
yada çıkalı Svetavald ga.ı:etes!nde 
''Türkiye Batyekilinin nezdinde,, tı.ı
lıklı }ayanı dikkat bir makale yumıı-

tır ~ u 

Mubaniı makalesine İamet ln8ntı
nUn bntiln Avrupada rekor aahıöi ol
duğunu ~zarak baılayıp diyor ki: 

" Filhakika, İsmet İni:Snll on Uç aene
dir, K.am!l A t:atilrkün en yalan meai 
arkada~ı olarak hUkQmetin baJOlda bu· 
lunmaktadır, 

Kendisinde pyanı CHıı:kat devlet ada

sinde, çok haasastır ve kUçiik veya bü
yük her ulusa büyük dünya camiasında 
aza olarak hürmet edilmesini istemekte-
dir. Bunun içindir ki, Türkiye, sadık 
u:amıdan bulunduğU Milletler t:emiye
tinin kollektif emru1eti •iyasasma sa
dık bir aurette merbuttur ve gelecekte 
de merbut kalacaktır.,, 
• Makalenin muharriri, İsmet İnönü· 

nün TUrkiyede pek çok sevildiğini kay
dettikten sonra makalesini: 

11.tamet İnönü artrk bir Ba§vckil de
ğil, yeni Kamfilizm dininin ilk idareci
sidir.,, sözlerile bitirmektedir. 

ıııı vilSlfları ve realite fikri mevcuttur. --8,,,.-------------
Bilyilk ekonomik röneaans programmı talin mühim bir 
dil~ilnmUJ ve bunu bap.nmıtır. Politi- nutuk SiJyliyecek 
kada tıpla Yugoslav Batbakanı Stoya- Sovyetlerin komünist partisi genel 
dJnoviç gibi rcaliııt olan İsmet lnönU sekreteri ve bugünkü Rusyarun lideri 
Türkiye milli ekonomisinin muhtelif St:alin bu ayın 25 inde bir nutuk söyli
meıselelerlne uygun hal suretleri tatbik yecektir. Bu nutka büyük bir ebemmi-
etmekttdlr. yet verilmektedir. 

Muvaffakiyetlnfn ~ ulusla C!a- -------------

21 lkıncıtcşrın - 1936 

Mosk.ovad8 yenl Doğ_i'iı mi! 
bir suikast değil m!J 

t 

(Baş taralı l incide) 
Troçkfst mukabil ihtilal ve Sabo. 

taj grupu 1935 te Kemerov madeninde 
teşekkül etmişti. Bu grup, madend~ 
çalışan ve teknisiyenlerden mürekkep. 
ti. Eski sabotaj suçluları da bu ma. 
dende çalışan faşist Alman mühend~ 
lerinin şeriki idiler. 

mı ecnebi devletin casusluk teşki. 
latına bağlı bulunan mühendis Stic!<. 
ling suçlulara bilfiil yardım etmekte 
idi. 

.Suçlu1ar, Novosibirsk hukuk kuru
lu azaları tarafından müdafaa edil. 

mektedir. Sticklingin avukatı Krot. 
tovdur. 

n~şkanın sorgularına cevap veren 
maznunlar kendilerine tevcih edile:ı 

susluını tamamiyle itiraf etmişlerdir. 

Yeni suikast 

rlir taraftan da Deyli Ekspres ga. 
zetesinin verdiği maHimata nazaran 
Sovyet Rusyada yeni bir takım hadise 
ler cereyan etmektedir. Muhabir bun. 
ları şöyle topluyor: 

"Sovyet müdafaa p1Anlarının çalın 
ması akabinde, Moskovanın göbeğinde 

kAln ağır sanayi komiserliğinde gece 
müthi~ bir yangın çıkmıştır. 

Tethişçi kundakçıların eseri oldu. 
ğu söylenen yangın ikinci katın bütün 

aksamından ayni anda çıkmış ve her 
tarafa sirayet etmiştir. 

Yangın çıkan katta kimya harbt 
sanayilntn tahlilhaneleri ve en SO!l 

harp eslihasının gizli planları ve mo. 
delleri bulunmakta idi. 

Gizli polis teşkilUına m~nsup a. 

janıaı hadise mahallinde ur aiye ill' Cam DO erde 
birlikte yetiştikleri zaman ikinci kat <dl n u e rrD c n ne ır 
muht.eviy!ltının tamamyle yanmış ol. Ram.azandıı.yız. Camilerimiz din~ 
doğunu görmüşlerdir. nin emirlerini yerine getirmekten ı.Pı 

İtfaiye efradı yangın söndürmek!~ duyanlarla dclar ve bütün bir sene 11' 
meşgul oldukları esnada gizli pofü ları yerine getiNMkte kusuru oıo.rıll 
memurları da binanın sair aksamı.u rın ilWıakiyle de dolup tcı.~r. Bıt yiiJ 
inceden inceye araştırmışlardır. den bu ibadet mcıha1leri seııenin 1ıt 

Araştırma neticesinde birinci kat. ayından kalabalıktır. M'ii.slün•..an~ 
ta ağır sanayi komiseri Orponikidzf'i•· bu ayda> fakir fıkaraya her zaman1:İfl' 
odas nı ateşe vermek için ahnmış hl~- den daha çok yardımda lmlunurwr· 
lunan tertibat ıra.~ınd~ petroll u bi: Dinimiz, camilerimizi.n kapısını lJt'. 
kundak bulunmuştur. kese açık lmlu.ndurur. Ora.n her'kesii 

Yakadan biraz sonra bina dahilin: serbestçe, i$tedii}i gibi girip, Allah~ 
de daha inceden bir tahkikat yapma!. borcunu yerine getireceği bir yerdif· 
üzere polis teşkilatından elli ajan da. Fakir fıkaralığı, dilenciliği, h1rsı:Jr 
ha sevk.olunmuştur. ğı, dclandıncılığı kendisine meslek t 

Gece olmasına rağmen ağır sana.-: dinenT,cr, cami kapılarının herkese t 
kom!.cıerliğine mensup yüksek memur. Ç1k olmasından l!ttifade ederek bıl~ 
lar da çağrnlarak ikinci katın tama. larda toplanmakta, rahat 't'C hııtıl 
miyle yanmış bulunan enk:ızı arasın. içinde i"badetlerini yapacak miıswmıı' 
da kundakçılar tarafından yangından zarı taci.z etnı.ektedirler. Öyle ki, 1# 
evvel bir şey çalınıp çalınmadığı hak. oamilerde ibadet için gelenlerden çel 
kında tetkikat yapı1mı~a da bu hu. dilenciye tesadüf edilmektedir. Bunlt 
susta milsbet bir netice alınamamış. rın men'i Uizımgelmez mi1 
tır. Çünkü her şey tamamiyle kül ha. Halkın Dostu _, 

~-------------li ne gelmiş bulunuyordu. T • • k 1 
Bütün gece ve ertesi sabahtan ak. ur parasın 

şama kadar ajanlar yangın hakkında k 
tahkikatla iştigal etmişlerdir. o r uma 

Gizli polis teşkilMının yüksek mc. 
murları yangının geçen hafta müdafa. 
a plılnlarını çaldıran devletin gizli 
ajanları tarafından çıkar~ldığını iddi 
a etmektedirler.,, 

Yeni tevkltler 
Bu sabahki posta ile gelen Daily Ex. 
press afır sanayi komiserliğine men. 
sup üç yükBek memurun tevkif edil. 
diğinJ bildirmektedir. 

Kamutay yeni bir 
kanun .kabul etti 
Kamutay dün saat 15 te topla' 

mış VI! ilk söz alan Afyon meb~ 
llerc Türker kanunların ne~ir tarilıt
ne dair bir kanun teklifinde buıu• 
muştu. Bunu geri aldı. 

Askeri ve mülki tekaüt kanuıı~ 
nun ıkin.ci maddesinin birinci fıkra9 
nı değiştiren layihanın ikinci müza1'" 

Soğuk et fabrikası ">ılarak kabul edildi. 
Kambiyo esham \.... tahvilat kaçP' 

çılığının takibi hakkındaki kanun l~ 
( Baştaralı I bu:ide) l ğildir. ~anlı hayvan sevkiyatı, soğuk yihası görüşülürken Bere Türker s~1 

beslenemezler. Netice itibarile beher et sevkiyatmdan daha pahalıdır, alarak bilhassa mütareke seneleriııd' 
koyun, Trabzondan buraya gelinceye . Koyun sürülerini vapurda yedirmek; yapı1an kaçakçılıklara temas etti,~· 
kadar iki, Uç kilo kaybeder. Bu bilyük içirmek büyük bir masrafttr, bu eUrüle~ çrrılan altınlardan bahsetti. Şimdi bd 
bir zi(andır. Şöy},e bir f.esap Y,~~: rip, ba~nda. buluruın.adımlara, vapur ~ibi ahvali~ P-ek cüz'i r.isbette bile ll• 

't:rabzon a tealm ayı tçiride buraya ailvarisin~ de koyµn başrn.a • ayrıca pa- vaın il,itim!\U karşısında maliye ve 
3260. ğu ~~a 16 91 eylA d• 21986 ralar vermek lazımdır. Bütün bu .masraf letinin ne gibi tedbir aldığınrso~dtı 
koyun gelmı~tır. Şu hale göre üç ay i- lardan kurtulacağu:. Maliye vekili bunlarla meşgul ol 
çinde yalnız Trabzondan buraya 41463 .Soğuk et nakliyatından başka, ucuz teşkil!t bulunduğunu söyledL 
koyun gelmiştir. Beher koyunun yolda et yemek için, bir konserve fabrikası Bundan sonra maddelere geçi~ 
gelirken iki kilo kaybettiğini kabul e- da açılabilir, fıkrime kalırsa, konserve d"Jd~ 
dersek 82926 kilo et kaybettiğimiz ko- fabrikasını Erzurumda açmak daha mil- r_ek kanun müzakere ve kabul e 

1 d 
Bu kanuna göre Türk parası kıyme 

layca meydana çıkar. nasip o1ur. Esasen birkaç sene evvel, nin korunması için lcra Vekilleri Jı!, 
Bu en asgari bir hesaptır. Her ıUril4 yerli sermayedarlardan bir grup, Erzu- ,, 

de yolculuk esnasında bir kaç koyun rumdıı böyle bir fabrika açmağı hesap yetfnce'ittihaz olunan kararlJ'ro.b ~• 
kırı .h<ıreket eden vPya. ettiren aıt· 

öldüğUnü de gözönünde tutarsanız', ne etmişti. Erzurumda hazan etin kilosu 1J. 
yahut mues.ı::e.cıelerin müdürleri ve ıı 

kadar et ziyan ettiğimizi daha iyi an.. 15 kuruşa kadar düıer. -ri 
kah memurlarlyle bunlardan bal;!", 

laru. Etin• bu kadar ucuz olduğu bir yer- ıı:ıahr~lar ij.- aydan bir seneye kadl• 
Demek oluyor ki, koyun nakliyatı de, 'konserve fabrikası açılacak olursa .,. ~ 

yüzünden nafile yere senede 80 bin Jd- hem memleket halkı ucuz et yiyebilir. haplcı cezasiyle cezalandırılırlar. 
Kararnameye aykırı olan fii1 ı'' lodan fazla et kaybediyoruz. Bunu kay- hem de tark villyetleri hayvancılığı <ff 

betmemek elimizdedir. ~unun için mub bundan istifade temin edebilir. nebi pıualarını ve her tür1U eshnnt 
telif çarelere başvurmak 1§.znndır. , H. A. tahvillerle yabancı memleket1er .~ 

Bunlardan biri, koyunlan, Trabzon- "'-ilmiş ~ek ve poliçeleri izı 
da yapılacak asrı bir mezbahada kes. 0111111ııt•ltltttnllflfllllllH1nnııtıtlHllM11tnıııııtMlltttınııııtlfl" memleket dışma kacrmnk veya kaÇ..'.!; 

timıek, ve etleri soğu~ ol~rak buraya Bayan 1 ar ! mağa teşebbüs suretiyle ışıenntill" 
nakletmek kabildir. Nıtekim Kanada· failleri yukarıdaki fıkrada yazılı Jıl' 
dan Avrupa memleketlerine tonlarca GÜzellik doktoru adresi pis ceza.cıiyle mahkOm edilmekle be~ 

imt temas halinde olmaamdadır .• Filha
kfia', Baıvekil, finans vergilerinin mU
kellefler içln ağır olduğunu görür gör
mez, milyonları ccuretle bütçeden sil· 
mektedir. ÇilnkU o. bu milyonların va· 
tandafla.mı mubayaa kabiliyetinin ço
ğalması sayesinde geri geleceğini bili

soğuk et nakledilir. Vapurlarda soğuk le bize yazdığınız mek her zeptedilen yabancı paralar eslt9~, 
içeride: et nakliyatına müsait daireler vardır. tuplar . elimize geçtiği ve tahvillerin mUı=;adere.cıfne de ıın 
• lıtaarit idaresi geçen sene olduğu gtbi Bu dairelerde soğuk etler mükemmel gün, . Pariste anlafllllŞ molunur. Kanunda ahnacak para ~ 

yor. 
Tilrldyc Baıvckili, yorulmu bir su

rette ç.alıırr. M~urlan hafta sonu tati
Unden istifade ettikleri halde kendisi 
içhı .bu tatil ınncut değildir.,, 

Muliarrlr, Türkiye Başvekilinin çahf
ma odasında hükUm süren latif atmos
feri taıvir ettikten sonra Bqvekilin 
:Yugoslav efk!n wnumiycsi için kendi
aino yaptığı beyanatı naklediyor. 

Başvekil evvelemirde Baıbakan M. 
Stoyadinoviçi Ankarada kabul etmek· 
ten mütevellit bilyilk memnuniyetini 
bildirmiş ve demi§tir ki: 

••- Kendisile yaptığnn temas benim 
için çok h~ ve kıymetli olmu~tur. Dok
tor Stoyadinoviç, fikirleri salim ve ken
dilerini dinlemek bir zevk olan devlet 
adamları sınıfına dahildir. M. Stoyadi
noviç, Yugoslavyanın Balkan paktına 

ve bilhassa Türkiyeye karlı olan aami
mtliğlni isbat etmiştir.,, 

Türk siyasası bahsinde, İamet İnönü, 
bunun, Türkiyenin iç ve komşu memle
ketlerle dış siyasalarında tezahür et· 
mckte olan barış siyasası olduğunu bil
dirtı1i~t1r. 

•- TOrkiyenin barışa ihtiyacı var-
dır ve hiçbir ar~zi hedefi yoktur. Bu
nunla beraber, milli emniyet mesele-, . 

bu aeı:ıe de tık tedrlaat mualllmleri için mu bir surette muhafaza edilir. Gh• Zbuıwıedulğuml.UZİ k ıaıal~çt hakkEındraedanhiikkümoı·e~ynrdıt'· 
lek1 kurslar açacaktır. Bu, bizde de olabilir, Denizyollan i-

• Şlrketföayrtye Boğazda bir lise açmak daresi vapurlarında soğuk hava terti
Jçln uğra}ırken C. H. P. de böyle bir bin& 
bulmuttur. Bu bina Beylerbeyi Barayınm ea batını haiz daireler aynlabilir. Bu dai- • t• 
ki mühatız•taburu bınasıcıır. relerde çok ucuz soğuk et sevkedilebi- 7Lf •• • Clnaye 1 

• Dahillye vekAleti köy kuyud&tımzı CnU lir, demin söylediğim gibi, bu yüzden 1 V1 u ess es es l d 
mllı:deki ıeneb&§ınd&n iUbaren mall aene her sene 80 bin kilodan fazla et kazana- iki kişi ZBn B)fJn 8 
d 1 k t · Adresine tercümeleri 1 yaptınlarak he· .:~_reatml 11ene itibar edl ere utulm&amı cağız. Yalnız kazanç bundan ibaret de- b ) 
~ e mtıtır. men gönderilmiıtir. u unu yor 

" Tahr&nda yapılacak ıetaret blna.sı pro Muharrir Suat Derviş Bize ıual ıoran bayan oku- lç Erenköyllilde, Bakkal köyııU~ 
jelert Nafia veklletince ta.ııdlk edllı:nlı ve yuculamms birkaç gün i- n-ı enin · bl k'lde lSl 
l~aat bir TUrk müeıışesestne ihale Olunmuş aleyhindeki hakaret.: HWMUy eerarengız r ee l ·~-~ 
tur. ' d çinde ılacafunux u~uğu- bulunduğunu yazmıştık. Hüaııl~ 

avasl muz ,cevaplan, gazetemizde ,·--·-ı Seyfeddin vak .......-ı ''·•te'S' • Ttlrk - İtalyan yeni ticaret anlqmaaı , AU\;QoD a. 6".....,.... .ıxuw 6" 
müzakerelerinin yakında neticeleneceği u Muharrir Suat Dervi§ aleyhine . Şi§li göreceklerdi!. atı~ mektebinde nöbetçi bulundu~ 
mulmaktad.Ir. nahiyesi memurlarından Yaşar tarafm- Bayanlar' rada başının Uç yerine kama ao ; 

• Ru.zvelUn tekrar Amerika cumurrcıaıı dan açılan davaya bu sabah dördüncü • suretiyle öldilrUldilğlt tesbit ediıaıl' 
gine seçilme.si münaııebetile AtatUrkle Ruz sulh ceza mahkemesinde devanı edilmiş tir. ....ıı-
veıt arasında Mmlmt telgranar taau edil Güzelliğinizle alakadar olma ğı sor.· 
mışur. tir. ruz ıihhatinizle alakadar ol Hü.sniyenin evlA.tlI Fatma 61 

• Bugünlerde Hotandadan ınutehaasıslar İddiaya göre, memur Yaşar Suat Der manız demektir. ya çekilince gece sahur vakti P~ .r 
dan mUrekkep bir klerlng beyeU gelecektir. vişe "sen,. diye hitap etmiş, aralarında Güzelliğinize halel veren ve içi- li1 Mehmet ve Süleyman isminde iltl ştl' 

• Ticaret od&IJI iktisat vekaletince yapılım münakaşa çıkmış, Suat Derviş de ''ter- nizde dert olan ıeyleri bizete otnJn eve geldiğini, Hüsniyeyi sık~, 
talep 11.ı:erine sana)1cllerle temas ederek biyesiz,, diye hakarette bulunmuııı.. rarak para istediklerini, hanımı P ,,ı 

:ı reddilt etmeden sorabilirsiniz. rl" 
ho.zırladığı muamele vergisi raporunu tabet Dün sabah on birde olan bu me"\.ut • yı vermeyı'nce kama ile öldUrdUıtlt •&' 
tı ı ı B b u a.kııd 1 'l" Alacagm"" ız cevapların ne kadar V' rm ~t r. u rapor Ut n -nı ar arn tev k .. · hk meye 1 i söylemiatir. lfüsııJyenln para.sına. ır• 
zl edilmiştir. şuç a ~am uzen ma e gc m ş, makul ve ne kadar tatbiki kolay ~ ııxıııı> 

tarafeyn ve "ahitler dinlenml§· , müdafaa mah edilerek öldUrilldUğU anlnşı , 
Dışarıta • :s oldugu"" nu gBrünce: ııJıV' 
• Bulgar ordusunda yılbaşından ltıbarc.n 

askerl kıyafet tllmamen dt>ğlgtJrelecektır. 

• Macar nalbl amiral HorUnln pazartesi 
akşamı Romaya hBrekct edeceği bllcllrtlmck 
tedlr. 

şahitleri için bu sabaha kalmı§tır. tadır. Mehmet ve Süleymanm yak lt' 
Bu sabahki celsede Suat Dervi~in ff A BER'i O masma tevessUl edilmiştir. Bu sn~ııj.4 

gö<Jterdiği iki müdafaa şahidi dinlen- Gidden faydanıza çah§bğmı ki Akşam gazetesinin yazdığı gib~ı· 
miştir. Karar pazartesi günü verilecek- an)ayacaksmız. kişinin zan altına. alındığı doğru d 

tir. 11111ıııııııı111ıın11lfllllllttttnmnı1111ıınu1111uııııılfl!11H~ dir. 
, 



~uıifft q&iişüm 
~...__ - ---~ --ZaQl";n tebeddül etti! 

Çalar saat 
icat edildi in hisarların nakli 

ilk .bahara kaldı 
Yalnız mt18lümanlık için değil, Türk

lllıt için de pek kıymeW olan bu .mü· 
~ ramazan hakkında daha geçen 
tUıı moo.ih ve sitayişle kalem oynat-
tı~ hattrııyan müsıüman okuyucu- Buna sebep, kışın naklin memurları 
larnn. eminim k~ bu yamnı da hfumü- mUşkUle sokacağının anlaşılmış olmasıdır 
ll.lyetlıne hulflsuma atfederek bana Otedenberi şehrimizde bulunan in. hisarlar idaresinin şimdi işgal etti~: 
~~ardır. hisarlar ~mum müdürlüğünün bu yıl darenin kunturatı da o 'fakit bitecek. 
Davuıd8ll §ildyet edeceğim. Buna başında. Ankaraya nakli mukarrerdi. tir. 

~bep de bir h&sta.mdır. Geçen gece Fakat öğrendiğimize göre inhisarlar inhisarlar idare..,.inin nakil hazıl'. 
kendisine ilAç verdim. Tam uyuttum memurlarının kış hazırlıkları yaptık. lıkları şimdiden yapılacaktır. Yakın. 
tt, kö§eba.şmdıı.n başladı: "GümbUr df' lannı Ye kışın yapılacak bir naklin ge da buna göre de bir kadro hazırlana . 
t'.hnbtı.r, gümbür de gilmbür!,. rek memurlar ve gerek çoluk ve ço. rak burada kalacak daireler tayin n: 

Edirnenin 
kurtuluşu 

Çarşamba ııüoil 
büyük şenlikler 

yapılacak 
!7' ikincttc;;rin çar~ami> ı;-ünu E. 

dirnemizin kurtuluş bayramı tesit edi 
lecektir. Bu münasebetle o gün şark 
demıryolfarı Edirneye tenzilıitlı bir 
gef er tertip etmiştir. O gece radyodıı 
Erlirne irin nPc;rh·nt y:ınıla<":ıktır. 

Hayvan 
8aşmda beklediğim zavn.llı, korkt cukları, gerekse iş bakımından pek teshit edilecektir. 
~ aaabiyetıe gözlerini açtı. müşkül olacağını nar.arı dikkate atan o vakit ıstanbuıda katacak krs1mh ihracatım iZ 

- Neredeyim? Ne var? Benden ne GümrUk ve inhisarlar vekAleti nakil lstanbul başmüdürlüğü teşkilatını 
~iyorsunuz? Bırakın! Uyuyacağım!. işini ftk yaza bırakmıştır. Esasen in. Kabataştaki bina almryacağr için bun. lk lisal VekAletl yeni 
diye sayıklar neviden birkaç cümle • • tarın gene Omerahit hanrnda yerle~ teşk llAl yapıyor 
aayledikten sonra, sinirlerine hakim Sonbahar ekımı meleri ihtimal dahilinde bulunmakta. ikt· t . k. 1 ı· h .h t 
r.ıft_ d ısa ve a e ı, ayvan ı raca ı. 

---ma.dı; ağlamağa koyuldu. d ır. mızı organize i~in mühim bir proi" 
'l'eseıu cümlelerL.. Oğmala.r, gene j. Bu sene geri kal 1 üzerindedir. Mersin ve Karsta birer 

ltç.., Nihayet çok şUkür tekrar uyudu.. ıiraat vekaleti meteoroloji enstitü. Harice vapur 
Z1ra. da\•ul da uzaklaşmıştı. Fakat, sü yaptığı tetkikat sonunda, bu sen~ 
tksilfğe ba.km ki, penceremin önü ma- sonbahar ekim işlerinin geçen senele. navlunları 
hauetılıı hudududur. Bu acfer de, öteki re nauıran mıntakalar arasında ol. 
?tıahaUenin bekçisi devrini bitirip kö- duk~ büyilk farklar gösteren bir ge. 
ftebaşını &aptı: "Gümbür de gümbür! cikmeye uğradığını tesblt etmiştir. 
tU.ınbUr de gUmbür!,. Ma.arnafih geçikme bazı mıntakalarda 

YUksellnce dahilde 
navlunlar düştü 

Umanlarımızla d.ıg limanlar arasın
da. sefer yapan vapurların navlunlan 
gene yükselmiştir. Bu yükseliş yüzde 
elliyi bulmuştur. Tanı ihracat mevsi· 
minde yapılan bu ytikseliş ihracat ta-

ı..Artık kızılca kıyamet koptu. Ne ilA.ç pek fRZla olmamıştır. 
·'ll?' tti lll Eyltil ayı içinde uygun aralıklı ve e , ne tese ... 
aeıe Ust kattaki kira.cmm afaC&U oldukça fazla yağış gören yerlerde; 

~ t<>cuğu da uyanıp cırlama.ğa b~!runa.z hemen biltUn Trakya mıntaknsiylc 
· ltıı · Curcu Marmara havzasında ve Ege mınta. tnlibarck ... Artık yahey!... • 

lla... kasının şimal parçasında., orta Ana. cirlerini ve milli iktısadiyatımızı şid
detle alakadar etmektedir. Kumpanya
ların söylediğine göre diğer hariç hat
la.rm navlunları ytikselişi yüzde yüz
dür. 

• • • dolunun Bolu ve Kastamonu çevrele. 

lııt lıayatmuz değişmiştir M1lslilman
• ta.ınanm tebeddlllU ile ahkamın 

~ değiııeceğint söyler. Koyun ki, be
etneııaı davul çalma..•;ı, isltuniyet ahkfı 

~tııa. dahil değildir. Kasnağa. gerilmlg 
l'iYe topuz wrmakt& hiçbir kudsi

l'et 
, ~Oktur. 

df "l!l.a.mdUlillAh, çalar saat lcat edil-
~ ııahaııede bekçiler de var. Bunlar, 
( ıJ olsa dolaşıyorlar. Arzu edenJerin 
&pıtaruu teker t er çalarlar. Ben 

t~di hesabıma şa.f ak sökünceye ka
~ uyanığım, geceleri çalışll', gündüz 
f1ileye kadar uyurum. ama, zamanın 
cabatı çalı~ yerleri eskisi gibi • ra
~ndır diye - öğlelere kadar kapalı 
~ laınıyor. lşçller, §8.fakla beraber, ' 
ba'°""ttrla.r muayyen vaktinde vazife 
ıa:ında l>Ulun."1.lya mecbur bulunuyor
l · lstıyen oruç tutuyor. Tuta.mtvAn 

ı~ryor. Ve nihayet §ehrimiuie mils-
1'.ı olmıyan.lar da vardır. Geceya
l'isı tnahalle arasında davul geı.dirme-

rinda ve Karadeniz sahil mıntakasın. 
da bu sene sonbahar ekim işlerine tam 
vaktinde başlanmış olmamakla bera. 
ber gene geçikilmemiştlr. 

Duna karşılık olarak Ege mıntaka 
~ının Manisa lzmir ve Urla çevreleriy. 
le orta Anadolunun önemli bir parça. 
sr ve Antalya hariç olmak üzere cenup 
ve c<>nubun doğu mıntakaları geçen 

Bunun bir faydası olmuş, birçok 
Türk şilepleri hariç hatlara iş almış
lardır. Fakat bu defa da geri dönen şi
lepler dahildeki işlerini kaybetmiş Vf' 

bunun neticesi olarak dahili şilep nav
lunları diiE:milstür. 

eylQl ayı içinde az yağışh veya tama Pamuk tp•lklerinln 
men yağr§.~nz geçmf, olduğundan bu. 
ralarc!a kışlık ekim işlerine geç ba'.f. gUmrOğU fodlrlldi 
lanmış ve hatta birinci teşrin ayında aı İplik ihtiklrıru önlemek için hiikti-
yağış gören yerlerinde ayın ikinci ya. metin uzun za.mandanberi vermesi öck 
rısından sonra tohumu kuruya atmu lenen karan dün gümrüklere gelmiş 
mecburiyeti karşısında kalınmıştır. ve derhal tatbikata ge~ilmiştir. 

Sonbahar ekim işlerinin yapılma. Kararname muhteviyatına göre dün 
sında temmuz. ağu.c;tog, eyhlt ve birin sabahtan itibaren gümrük tarifesinin 
dteşrin aylarına ait yağış miktarları 366, 367, 368, 369 ve 370 inci num.ara
ve yağışın dağılış şekli mühim bir rol larma giren iplikler 10 numaraya ka
.. ~unın.ktadır. Yalnıı temmuz &'fT dar (10 numara dahil) yüzde 60, oİı nu 
yağı1Iarı umumi surette mües.sir de. maradan 20 numaraya kadar olanlar 
ğildir. Bu ayın yağı~larr iklim mınta. yüzde 25 ve yirmi numaradan yukan 
kalarrna ve mahallin ziraat tarzına olanların yUzde yirmi nispetinde güm 

hayvan borsası açılacağını yazmıştık . 
Bu borsaların teşkiline ve çalışma ~
killerine ait kararname çıkmıştır. Bun 
lardan başka lüzum görülen yerlerd<' 
bazı teşkilat yapılacaktır. 

Memleketimizde 15 milyon baş sı. 
ğır ve Uç milyon kadar koyun vardır. 
Memleketimiz bilhassa kasaplık hay. 
van ihraç etmek bakımından şöhret sa. 
hibidir. Kars ve Mersin hayvan ihra~ 
kıyılarımızdan başlıcalarını teşkil et. 
mektedir. Karstan, daha ziyade şark 
ril~yetlerinin sığır ihracatı yapılmak. 

ta ve bu ihracat daima Sovyet Rusya 
ile olmaktadır. 

Mersinden Filistin, Irak ve ltalyarı 
adalariylc Maltaya ihracat yapılmak. 
tadır. Buradan ihraç edilenler de ek. 
seriya sığırdır. Buralarda borsa ku. 
rulmakla beraber ihraç iskelesini bes. 
liyen mekezlerde de hayvan ihracat 
birlildPri lwruln(':ıktır. 

Madrit tıükOmetl 
tnccarları mızd an 
yumurta istiyor 
ispanya hükQmeti memleketimizde 

ki alakadar makamlar nezdinde te. 
şebb!islerde bulunarak Türk yumur. 
talanndan almak istemiştir. Madrit 
hükumeti aramızdaki ticaret anla~

ması.:ıa dayanarak yumurtaların bede. 
li için müsait şartlar da göstermiştir. 

ihracatçılar bu müracaati tetkik et • 
meklt' beraber peşin bir tediye vasıtası 
gösterilse daha memnun olacaklarım 
izhar etmel<te~ITler. 

Fıra lfll sa ın n n 
lhlatauo voou 

"Kurun" d.a Asım ı.:s ya.:;ıyor: 
İskenderun ve Antakya vaziyeti 

Fransa ile Türkiye arasında artık bü
tün manasile ehemmiyetli bir diplo
matik mesele halini almıştır. Mesel~ 
nin bugünkü şekli şu suretle hulasa 
edilebilir: Fransa 1921 tarihli Frank
len Buyyon muahedesile İskenderun 
ve Antakyanın hususi bir idareye tiıbi 
tutulmnsmı ve bu havalfdeki Türk a
halinin milli karakterinin mubair.za 
olunmasını kabul etmişti. Bu nc.kla
dan İskenderun ve Antakyanın i~tik
balde tam bir istiklale mazhar olma-
sı mutlak surette Fransız mandasına 
verilen Lübnan ve Suriyeden ziynde 
tabii bir haktı. Onun için Suriye ve 

Lübnan& istiklil vermek için Fran~a 
tarafından hazırlıklar başladığı ı.a
man bütün Türkiye efkim umumlycsi 

memnun olmuşlardı. Fakat Türklerin 
bu memnuniyeti Suriye ve Lübnanm 
istiklale kavuşmasından olduğu ka
dar İskenderun ve Antakyanın da is
tiklale nail olacağı düşünülmesinden 

ileri geliyordu. 
Halbuki Suriye ile Fransa arasında 

imzalanan munhedenin metni ortaya. 
çıkınca anlaşıldı ki, Türk efkan umu· 
miyesinin tahmini yanlıştır. Fransız. 

lar İskenderun ve Antakya havalisini 
müstakil bir Lübnan ve Suriye ~erçe
vesi içinde sadece idarl bir muhtari· 
yet şeklinde muhafaza etmek niyetin· 
dedir. 

Fransanm İskenderun sancağı hak -
kmdaki niyetinin bundan ibaret oldu
ğu gö:-ülünce memleket efkarı umumi
yesi bUyük bir heyecana düşmüştür. 
Ayni zamanda hükumet Fransaya bir 
nota vererek bu mesele üzerinde mU
znkere açılmasını istemiştir. Zannedi
lirdi ki Fransa Türkiyenin bu talebinJ 
daha ilk günde anlryacaktır. Ve Türk 
efkan umumiyesini tatmin edici bir ce
cap verecektir. 

Halbuki Fransa hakkmda besle
nen bu tcvcccUhün yerinde olmadığı: 

gelen cevapla. sabit olmuştur: Meğer 
Fransa Türkiyeye karşı Franklen Buy
yon munhcdesile bağlı olduğu halde 
İskenderun ve Antakyanm tfıbi olaca
ğı rejimi kendi kendine değiştirmiş

miş. Sancağı Suriye çerçevesi dahilin· 
de sadece ldnri muhtariyete tabi tut
mak kararını vermiş imiş. Bu hakikat 
Fransanm hükftmete verdiği son ceva
bi nota ile anlaşılmıştır. Ona. göre 
Fransaya cevap verilmiştir. Fransanın 
bu tarzı hareketindeki hata o kadar 
bUyUktUr ki ne gibi akıbetlere varaca-h ' ben, - hemen bütün an'anelerin mu-

0~ll1.a.sı taraflısı olduğum halde, • 
enberi doğru bulmam. 

ıa.~kc;ilik şeraiti değişti. Birçok inkı
~kı~r Yapıldı. Bence, sahura kalkmak 
tll=-ı ını de "zamanın icabatına,, uydur· 

göre tesirini göstermektedir. Bu iti. rUk resimleri tenzil edilmiştir. 
barla ziraat işlerindeki te.qfrl dolaVt. -----..:..--------
siyle i!zerinde durulacak en mühhr. 
hava hadi~esi bu ayların yağış vaziyel 

M em urların terfii ğı bilinemez. Onun için bu memleketin 
hatalı yol üzerinde ısrar etmesine ihtl· 

HükUmet, memurla.rnnızın terfii e- mal verilemez. 
sasmı kökünden değiştirecek mühim 

"\'ıYJıı 

No. {Vl-NO) 
~ t. lstanbulcfa Bay Nesib'e, Vah
te ttı liacmııyan'a, ve Samsunda. zahi
\\Jı.1 C'Carı Bay Semih'e, bana gönder-

i\ er· h ~k 1 ayırhnh mektuplardan dolayı 
~ederim. (V. N.) 

Avusturya 
Nazırı 

8er1Jode neleri 
ttı·· 

leridir. 
Raradeniz Mhil mıntakası ve Kö. 

caeli. Marmara havzası ve kı5men d11. 
ğu Anadolusu hariç tutulduğu hald <> 
yurtUı temmuz ve a~nstos aylanmn 
az yağışlı veya tamam4:'n yağı~n 

geçmesi mutat üzeredir. Fakat eyJO: 
ve birinci teşrin aylarının yağış vazip•. 
ti az veya çok olmak Uzere her ~enf 
de~lc:mic:ı bıılıınmaktadır. 

Jo~sasen bu iki ayın yağış vaziyetı 

bilhassa Fenolojik safhalan ve ekim 
mevsim devresi dar olan orta Anadol ;ı 
mıntakasında ekim zamanını, ekimi.1 

CUMARTESİ 
1KtNct-rEŞRİN - 1936 

Hicri: 135!5 - Ramazan: 6 

olo 
,_ :5.28 l:?,00 H.31 16,47 18 • .23 :5,10 

t!Ta ı2,42 1.ıa 9,4:1 ı2.oo ı.a6 12,24 

kesafetini ve alınacak maN:iul netic~. GECEN SENE BUCON NE OL 
. . d . t b't d k h' • ' DU? sını c tayın ve es ı e ece rna ıye.. ŞL-r.'111 Çlnde yeni bir hUlromet kurulmağa 

tedir. başlamı§tı bu l§ geri ı~aımıştu. 

bir mesele üzerinde meşgul olmakta- Öyle sanıyoruz ki Fransanm cevabt 
dır. Tetkik edilen bu yeni şekte göre notasına karşı hükümetin verdiği c~ 
bugün kıdem ve hizmet esasına göre _v_·a_b_ın_i_sl_ik_am_. _e_t_i_b_u_d_u_r··-----
tanzim edilen memurların terfi \•e te
rakkisi işi için bımdan sonra ehliyet 
ve mesleki bilgi esası da gözönünde tu 
ttılacaktır. 

Veni kontenjan 
listesi çıktı 

Kontenjan listesi yeni esaslar dahi
linde hazırlanmıf ve bugün resmi ga· 
zetede çıkmıştır. Yeni li~tcnin mahiye
ti ve memleketin iktisadi bünyesind.: 
yapacağı tesirler hakkında İktisat veki
lini:\ matbuata bugün izahat vermesi 
muhtemeldir. 

On yaşında 
bir çocuk 

Yedi aya 
mahktlm oldu 

Uııkapanında yemişçi Agih.m dUk~ 
kanından altı kiloluk dirhem çalan Bo 
dos isimli on yaşında bir çocuk yedi 
ay hapse mahkum olmuştur. Bodos 
hakimin bUtUn suallerini sükutla kar
şılamış ve bu sükutu mahkeme"e ikrar 
sayılmıştır. n~1~akere ediyor ? 

llaıı it ın 21 (Radyo) - Berlinde bulu- ----------=----------------------'---------------
1\ıllı 'V\ısturya hariciye nazın Şmitin, ingiltere an ha .. 
tatla d" rıcıyc nazırı Baron Fon Nöy-
l'aııı un Yaptığı görüşmede mühim &i· 

"ııstuın~sclcler müz:ıkere edilmiştir. A· 
rya - Alma talandı , n anlaşmasının im· 

lllcznlckğı teınrnuz 11 tarihindenberi il:i 
fi.ray et nazırlan ilk defa olarak bir 
~ a gelip Umu • 1 ı · .. ·· Clct·d· ını mese c erı goruş-

tctcıe:d1;· Mcvzuubahs olan bütün mc· 
tıqttla Avusturya ve Alman hariciye 
t2!cUrn.ı rı a:asında itilaf hasrl olmuştur. 
, e tıcart .. 
lıta ita • rnunasebatrn arttınlma-

.. rar VCrilm. t' B h k" .. .. alcc 
1 

ış ı. u ususta ı mu· 
re er kr. 

)anada b ununuevvelin ycdi::inde Vi· 
tasında le· aşıayaca1ctır. tki mer.ıleket a
':ılhUne 1r dostça anlaşmanın Avrupa 
lllcrnıekct ay~~sı dokunacağında her iki 

ınunıessilleri de müttefiktir. 

Bedbin değil, nikbin olunuz 
O zaman hayattan büyük bir zevk duyacaksınız 

S5nü!c imzasile bi~e uı:un bir mektep yollayan okuyu· 
cumuza cenLırnrz: 

Si~de iki rahi hasL!l:!< v.ır: Birisi bedbinlik. ikincisi 
dl! megd.>.m:ni dcrecedine varan bir geçimsizlik temayül· 
leci. Bu ruhi haller rr.ancvi bir sebepten ncset edcbıleceği 

gibi mad.Ji ri\hatm:lıklar neticesinde de olur. 
Hazım cihazında ve bilhaasa bağırsaklarda bir takım 

aksaklıklar sinirleri bozar, insanm ruhi sağlrfını alt üst 
eder ve düşünceye giddctli bir bedbinlik verir. 

Pu ise ruh mütchassısmdan ziyade dal.iliyeci dokk· 
run tedavi etme!i laz.mgelcn bir ra1'at . :zlıktır. \ 

Yok böyle maddi bir rahatsızlığınız yoksa çekmekte! 
olduğl.J~uz mar.evi a2'ap doğrudan doğruya iradeniz çok 

zayıf olmasından ileci gelir. 

iradenizi kendi h:teğini2'C r~medin. ba!ınızdan kötü 

dil§iinccleri koğun; bedbin değil tam manasilc nikbin olun, 
hayattan büyük bir zevk duyacaksınız, 

Ne zamaıırn 
Harbe girer ? 
İngiltere hariciye nazın Eden dün 

kendi intihap dairesinde §ayanı dikkat 
bir nutuk söylemiştir. 

tngiliz silahlarının bir tecavüz harbi
ne kullanrl:nryacağını söyliyen harici-
ye. nazırı bu silahların : • 

1 - BüyUk Britanyayı. 
2 - Bir taarruza uğradığı takdirde 

Fransa ve Belçikayı , 
3 - İcabında ve garp için lir anla .. 

ma yapıldığı takdirde Japonyayı 
Müdafaa için kullarulaca~ını söylc

mi§tir. 



Ankara küçilk sanatlar sergisinde 

ikramiye alan san-
atkarların isimleri 
Ankara küçük sanatlar se11gisine iş- 2040 Cevad Om.ek (Ankara), 3857 İh

tirak edip dün ikramiye kazandıkları- san (Ankara), 317 Ma.rtakuş (Anka -
ru yazdıklarımızdan başka şu sanakar ra), 3050 Zehra Kum (Ankara), 1200 
Iara da yüzer lira ikramiye verilmesi- M. Neşet (Bursa), 3662 !sınail (Bur
ne karar verilmiştir. sa), 598 Nimet (Bursa), 3054: Zehra 

1657 Enis Ali Cevahircioğlu (tstan- Yasmi (Edirne), 3967 !hsan Öybaykal 
bul), 1925 gümüşçü Ziya (İstanbul), 

' I 

3753 gümüşçü Halid (İstanbul), 6743 (Erzurum), 3223 Ali Osman (Eskişe-

Şaban (İstanbul), 3239 Hayreddin, (İs- hir). 3378 Mustafa. usta (Kırşehir), 
tanbul), 3486 Halil usta (İstanbul), 365 Ticaret Odası (Maraş), Hatice (Sı-
3128 Kadri Avtaç (İstanbul), 1798 Sa- vas). 

lih Bıçakçı (İstanbul), 1560 Nuri O- Noter huzurunda bu kırk sanatkar 
rancı (İstanbul) , 814 Sadi (İstanbul), arasında çekilen kur'a neticesinde 
1762 Vedad Tunca (İstanbul), 2967 fevkalade mükafatlar aşağıdaki sanat 
Ahmed Kemal (!stanbul), 1748 Esirge 
me derneği (İstanbul), 2320 M. Sabri 
(İstanbul), 565 Kızılay (İstanbul), 
1615 Beyoğlu kız sanat mektebi (İs
tanbul), 2194 Müzeyyen Örer (İstan-
bul), 1385 Madelet Orhan (İstanbul), 
911 Zehra Müfid (İstanbul), 992 Na
zire Galib (İstanbul), 237 İsmail Ke
mal (İstanbul), 3656 Saran (İstanbul), 
3319 İsmail Hakkı (İstanbul), 3309 
Necmeddin (İstanbul), 2543 Rahmi 
(Adapuarı), 515 Şahika (Adapazarı), 

NOVOTNiDE 
Her akşam 

Şaur!J(oOo Mü~nıK. 

karlara çıkmıştır. 
İsmail Kemal (Atatilrk mükafatı) 

2000 lira. 

Saran (HükUmet mükafatı) 1500 li-
ra. 

Zehra Kum (Ankara mükafatı) 

1000 lira. 
Müzeyyen örer, llısan, Cevad Ör· 

p.ek, !hsan Özbaylar, Beyoğlu K. Sanat 

mektebi, Halil usta 250 şer liralık mü
kifat kazanmışlardır. 

5:::::=:11U11111WIH111W:;:::=:.:::1::::::::-.:ın!! 

~j Tepebaşı i~ := :: .. .. 
n Garden·ı i! E! :: 

i~ 4 ZA.NOWSKY'Jer ii 

HABER - Akşam postası 20 tkincite§rln - 19~ 

Şikaqetler temenniler ... ______ .... ________ _ 
Niçin Türkçe 
konuşmazlar? 

Okuyucu.su bulunduğum kıymetli 

gazetenizin Türkiyede Türkçe konu. 
şulmalt başlığı altındaki kıymetli ya. 
zınııı her yurttaş gibi ben de içten ko. 

Filomuz 
Malta da 

pan bir kıvançla okudum. Donanmamız dün sabah sekizde 
Tarihi kültürü olmryan bir millet Maltaya muvasalat ehniştir. Donan. 

varlığının esbabını anlamaktan ebedi. mamız. Maltanrn merkezi olan Valet. 
yen mahrum kalır. Bunu irı,kılap re. tanın açıklarında dost memleket filo. 
jimimizin ve soysal durumum urun suna mensup beş muhrip tarafında,.. 
kültür kaynağı olan halkevlerimizin kar~ıJanmıştır. Muhripler Yavuzun 
çok azimli ulusal imanından beklemek baş orruzluk1arı hizasında yer almış.. 
lazımdır. }ardır. Donanmamız böylece yoluna de 

Bnnu yapamıyorsak yapmak mec. vam etmiş, Valettaya iki mil yakla. 
buriyetinde bulunduğumuz işte çok şınca durmuş, refakatiJ!deki Ingil'z 
geri kalmışız demektir. muhriplerinden klavaz ve irtibat za 

Ana yurdun havasını ta.tanlar ana bitlerini alarak yoluna devam etmis 
yurdun dilini duyuş ve görüşü ile ö. ı· 

ır. 
Vunlneğl. yu··ce ve kutsal bir ödev ola-

Lımana yaklaşırken hava kuvvetle 
ra.k tanımalıdır. 

ri de donanmamızı karşılamıştır. 
MilJi gurur ve izzeti nefsimize say. 

gr göstermiyenlerin artık bu toprak. 
l~r yerleri değildir. Bi.zim, içleri ve 
dışları başka duruma göre renk de.. 
ğiştiren yurttaşlardan yana tağrım:z 
yanıktır. 

Daimi okuyucularınızdan: Beyoğ. 
lu m'lliycsinde A. Baykal 

HABER: Okuyucumuzun bu çok 
haklı şi.U.yctine biz bir şey ilave etme.. 
yi fazla buluyoruz. Mektup sahibi 
hepimizin duygularını ifade etmiştir. 

Bizce bu işin en kestirme çıkar yo. 
ıu Bursa belediyesinin çok be~ 
ğendi~imiz hareketini takip ederek, 
Jstanbulda da Türkçe konuşmıyan 
vatal"daşlardan ceza); nakdi anmak. 
tır. 

Yavuz mendreği geçerken 21 pare 
topla dost memleket topraklarım se. 
Jamlamrş, ayni surette mukabele 
görmüştür. Yavuz 17 topla da İngiliz 
amiralini selamlamış ve 17 topla keli 
sine mukabele edilmiştir. Yavuz se. 
lam toplarını atarken her iki defasın 
da da İngiliz beyaz harp bayrağa 1 

çekmiştir. 

Karfıllkh zlyareUer 
Filo ile giden Anadolu ajansınm 

muhabiri filomuzun Maltaya girişinı 

şöyle bildiriyor: 

yanında harp ve denizaltı filolar!~ 
mandanlan, kurmay başkanı ve yıı 

ri olduğu halde ve büyük ünifor 
larla lngiJiz Amirali Sir DudJetyi ~ 
larla lngiliz Amirali Sir Dudleo·i ~ 
mer<U;imle karşrlandı ve bir miiftt 
yi teftiş etti. Ayrılırken 15 topla · 
lam landı. 

ingiliz amira1i ayni suretle bll $ 

yareti iade etti ve büyük merasiıtl 
isfü:bal ve teşyi edilerek topla seli~ 
landı. 

Jki amiı-al arasındaki ilk tenıa5~ 
çok dostane ve samimt oldu. 

Bundan sonra amiralimiz linıaııdt 
ki b~fün gemilerin sel:im boruları 
havaları arasında Mlta vali ve ~ 
mutan, Amiral Frenchi ziyaret 
mek üzere karaya indi. Dost meıtl 
ket topraklarına ayak basışı da 
topla kaleden selamlandı. Amiral şı 
rü )kan burada askeri merasilll 

karşılandı ve resmi selamı ifa edert 
kara kıtasını teftiş ettikten sonra~ 
iyetleriyle birlikte otomobillere bili' 
rek vali sarayına gitti. 

Bütün güzerga.lu kesif bir halk ~ı 
lesi kaplamıştı. Halkın heyecan ve 
zahüratınr tasvir im!tansrzdrr. otoıt1 
biller mütemadiyen el çırpan ve ş8 
kalarmı "hurra., avazeleriyle ha'11ı 
atan binlerce kişinin arasından il Pazar günleri otel salonunda müzikle 

açılacaktır. Fiatlarda değişiklik yok

tur. Büyük bardak bira 20 kuruş. 

.. .. 
!! Ve meşhvr dans8rler n ---.,.,..0,... k t Ş ht 
jjBLONDE LADiES'ler!! Tab~~oda 

Kaleden atılan selam toplarını.o 

uğultuları, limanda demirli lngili.ı 

gemilerinin her birinden ayn ayrı g..-. 
len selam sesleri ve boruları ve çalı 
nan istiklaı marşımız arasından süzU. 
lerek geçen donanmamı~ İngiliz hava 
kuvvetleri merasim uçuş1an yapar 
ken, iç limanda Küin Elizabet ve Bar 
ham zırhhlannın arasında şamand1. 

ralara bağlandı. 

ağır yürüdü. Halk birçok defalar 
miralın otomobilini durdurdu ve oıı 
şahsında mensup olduğu milleti 
gınca alkışladı. Amiral, müteheYf 
bu tezahürata fevk.ahide mültefitB 
mukabele ediyor ve eliyle halkı selS 

ii Ve ii Berlin 21 (hususi) - Ankaradan 
k •• :: t N h r.::::::ı Her a şam e;::::m :: DUO RUSSAKOFF'ların ;:·.·.· aynlan Alman ktisat azm Dr. Şa t 

:ı İİ :: Tahrana va.nru§tır. Orada bükOmetle 

il Çağlayan' da 1111 ~:..:: =~nın:~! il ~=~:.~·:~·=a;~~::~;~ıı b•nn .. Yavuza ilk ziyareti Türk konsolo. 
su yaptı. Sonra Amiral Şükrli Okan 

lıyordu. 

ii . Bayan ı=ı ~! ~Al ~ T n ~n reı il -----------------
:: 1 55 uwu ~~ u 'lJ IE:a ii r _,. •• :• llM u AL LA =~ n Pek yakında: il 

Malta valisi amiraUmizi beş yii• 
nelik eski Malta şövalyelerinin 1111 

mer sarayrnm dış kapısında ve ço~' 
JI• mimi ve dostane bir tarzda karşıJI .. ı ... F k JAd .. :: :: :: ev 8 n c .. 

u Ve Hksek mustkj iH~ numaralar n 
U sonatkArları dlnleyınız i! ii:--====----·-. ..=: I! 5! ..... . • • .......... ·------·--...... •••• 
1:::::::::-:1 :11::::::::::r.::::::::::::..-::_mm::.-:--:::;: 

• • .ı ."' • "' • , . • - . •• 

Holivut - lstanbul Mağazin 
Senebaşı fevkalade nüshası 

1 Kanunusani 937 tarihinde H olivut, lstanbul Magazin mec
muası üç renkli bir kapak içinde bol sahife ve bol resimli olarak bir 
nüshai fevkalide çıkaracaktır. 

Bu mevsim sinemalarda gösterilecek olan filmlerin mevzulan 
lnitikleri ve resimlerile neşrolunacaktır. 

Sinema meraklılarına ve Anad oluda sinema işi yapanlara bu 
nüshayı tavsiye ederiz. 

Bayilerin bu nüsha için şimdiden siparİf vermelerini ve ilin 
koymak istiyen ticarethanelerin de V AKIT Propaganda servisine mü 
racaatlannı bildiririz. 
~ . ~· - . "' .. . • • . ~ ' • • t • ti"\ rt...\ ,.'.,\ il 

Korlu adasının füsunkar muhitinde bir aşk macerası .•. 
Fevkalade bir mevzu... Emsalsiz bir te msil heyeti. .• 

işte: JOVN CRA WFORD'on yarattığı 
ve 5 AKAR y A (~ski Elhamra) 

Sınemasının 
Kemali muvaffakıyetle gösterdiği Fran sızca. sözlü 

Dilediğim gibi yaşarım 
fiJminin başlıca vasıflarıdır. Yarın saat 11 de Tenzilatlı 

matine 
• •, ı •• · \ •• , "; .......... ··>-Mtf. ~ ';.. 

fi atlarla 

Amiralimiz bir müddet · tirıa\'ıı 
ren sonra ayni merasim ve tezahiİ 
la Yavuza döndü ve \'alinin iadei 
yaretini kabul etti. 

Amiral daha bu ilk temaslarda ( 
mt mehafilde ve halk üzerinde dtf. 
bir sem:ıati uyandırmış ve hürmet t 
kin eylemiştir. ~ 

Am~ral öğle yemeği i Ya~zda t 
miş ve Malta fahri Türk konsoıosll 
yemeğe ahkoymuştur. 

Dün akşam T O R K sinemasında 
Zamanımızın en meşhur artistleri tarafından yaratılan ve görülmemiş bir muvaffakıyet kazanan 

Yeşil Donıino 
en büyük Fransız filmini, bütün İstanbul halkı gidip görmelidir. llAŞ ROLLERDE: 

DANlELLE DARRlEUX - CHARLES V ANEL - MAURlCE ESCANDE 
Bu film, DANlELLE DARRIEUX'nün şimdiye kadar çevirdiği filmlerin en mükemmelidir. 

lllveten: Fransızca EKLER JURNAL .. Bugün saat 1 ele TF.N7t1 \TT.T l\!iA.Tfl\".'F. 
MiMi M $ - - ; 

e•u ismine .. Şerefine .. ŞDhret - Azamet ve GUzellfğlne LA.yık Bir Muvaffaklyetle Gösterilen 
Şaheserler Şaheseri 

KORKUSUZ KAPTAN 
Sen aslar: Sa~ t 2 - 4, 15 - 6,30 ve 

geceleri 9 dadır. iPEK 
~:,. •. ' ' <.ı. ... ,. ;.5} ... ı .C;t •. . - : ~ . , .• - ~j·q ·'·~ .... ·.. , .• ,. . • 

ve MELEK Sinemalarında 

Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 
1 

ı ~oPAt-
j DEBAHIN 
l Pi.ANI 

1, 

, OE\IA~ 
Et'>~ ME ... , 

M 1) f ... 
l<OMUTAN 
HADt~EYi 

HABER 
Aı..t>ı .... 
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Şunda 
ik. 

ne kaldı? 
sene 

\ li@ınrtouıı amca 
ya~to~u taıbD@vaı 
de~nn çeırçevea 
snırue mtYışteırn 

blUI o lUly<e>ır 

A)>Şe, saydı. Bir daha saydı. Bir daha! gün, fabrika dönüşü. iskeleye uğra. 
&aydı. Bir lira seksen yedi kuruş. Eve· dığı zaman, kahyanın kösteğini de 
taınamı tamamına bir lira seksen y~ ~örmüştü. Şişır.an karnının üstünd~ 
dl kuruş. Ne beş para fazla, ne be~ ipincecik sicim gibi idi. Halbuki onun 
Para noksan... aldığı parmak kalınğında.. Burma 

Bayram gelmişti. Kocasına bir he- burma .. 
diye almak lazımdı. La.kin, yüzseksen Eve acele etti. Kocasının gelmiş ol
Yedi kuruşla ne hediye alınır? Kendı- ması muhtemeldi. Ya saçı kesildi dıye 
8l tütün fabriknstndn işçilik ediyor- Mehmet, kendisini artık beğenmezse? 
du. Gtindeliği doksan kuruştan dokuz Filhakika kadıncağızın en güzel yeri 
saat çalışıyordu. I{ocası hamaldı. değil miydi? 
Giinde ancak iki yüz }irmi Imruş kaza içeriye girdi. Kocası da, biraz evvel 
nırdı. Doksan, iki yüz yirmi kuruş c!a. işinden gelmişti galiba ki, elini bir 
ha: Eder üç yüz on? kiremit parçasına sürte sürte par-

Ralbuki ortalık ateş bahası. Sanki maklarmın kirlerini çıkarmağa çalrşı
lstanbul piyasası namütenahi bas:ı· yordu. Bayrama hazırlanıyordu. 
lnakh bir merdiven: Onun fiy3.tt çık- Genç kadın başmdan örtüsünü çı-
tı. Bunun fiyatı çıktı.. kardı. Yüzyüze geldiler. 

İki kişilik bir aile olsalar da, yalnız Mehmet mum. 
kendilerine, kendi Ust başlarına bak- Put. 
8alar, haydi yine ne ise. "?,, işareti kadar mütehayyır, "!,ı 

Fakat, şiklyet gibi olmasın _ evde işareti kadar nalan; kurşun mühril 
ihtiyarlar da var: Kayın peder, kayın kopmuş bir tren imdat işareti kadar 
\'alde, peder, valde •. Bunlar, Ayşeyle perişan .. 
?tlehmet efendin in sırtından geçini- - Niçin yilzü~e öyle bakıyorsun, 
Yor. .Mehmet? .. Saçlarımı kestirmiş olmak 

Bu. vaziyette kadıncağız nereden lığımrn sebebi aşkımdır ... 
bulsun buluştursun da kocasına bav- Bayram geldi. Şayet sana bir hediye 
rarrı hediyesi alsın? .. Paralarını say- almasaydım; içime dağı derun olur
dı. Bir daha saydı, bir daha saydı. Bir du. Hem üzülme .• Beni alagarson ba
lfra sekeen kuruşl. şımla beğenmedinse saçlarımı yine uza 

Ne alınır bununla, yarabbi? Ne alı- tınm. Saçlarım gayet tez biter benim .. 
llır? Yakın bir zamanda yine belirecek 

Hiç! t olan saçlarıma mukabil, sana ne güzel 
llalbukl AyŞe, kocası Mehmet efen- bir hediye aldığımı bilsen, nasıl sevi

diye, sevgisile mütenasip bir hediyt! neceksin Mehmet .. 
&ltnak istiyordu. Mesela. bir saat kös- Hamal, bir gün, acemiliği zamanın
tett, burma burma altın bir köstek... da bir aynayı taşırken kazaren yere 
lıu köstek Mehmedin aile yadigirı a!- düşürmüş parçalamıştı. Fakat o gün
~ saatini bir kat daha şatafatlı gös- kil teessüfü ve şaşkınlığı bile bugün
tttecekti. Çalıştığı iskelede yalnız ke- künün yanında solda sıfırdı. Gelin 
"lların altm saati vardı fakat onun boğan yutmuş gibi gözleri çeşmhan~. 

kda. kösteği kaytandı. Eğer şimdi Ayse lerinden uğradı. Küçük dili boğazın:ı 
0eaaına burma burma bir altın kös. kaçarak nefes borusunu tıkadı. 

tek alacak olursa, Melımet şıklıkta - Demek ki artık saçların .. Saçla-
kesedan da geçecekti. Geçecekti ama rın yok .. Yok ha? 
llerede para?. Gözü çıksın paranın ... 
Aynanın önüne geldi. Saçlarını 

0ınuzlarına döktU. Bu saçlar altın 
l'enkli bir dalga halinde ta diz ka
hklarına kadar dökUldü. Altın renkli 
bıı d ı " • sı. ga .. Evet, Mehmetle Ayşenin 
h\'in.de altin 1c>nldi iki şey vardı: Biri, 
b~k~.k~ al .. n olan Mehmedin saatı. ö-
uru ıse hakiki altından daha altın 

:~an Ayşenin saçları .. Bu ikişey, aile
n en kıymetli iki eşyasıydı. 

R.ıymetli eşya ... 
~Elbette kıymetli eşya idi bu saçlar .. 
.. e sandınız ya? 

Co -:Neden mi kıymetli? Arzedeyim ! 
t laklann gelini Hanife, başını ala-
0 arson yaptırırken, Ayşe de o gün 
!'ada f di de kadın berberi ona: 

t - Saçlarını bana kestirirsen yek
en }' !tıl rırmı kağıt veririm "sana! deme-

§ nıı idi? 

ki~ halde, bu altın renkli saçlar, ha
la aten altın kıymetinde idi. Bunun
tt~Pekfll:l., burma burma bir altın kös-

ahnabilirdi. 

- Saçlanmı sattım Mehmet.. Ent, 
saçlarım yok artık .. Fakat ,·arsın ol
masın .. Onlar olmasa da, yine ben, ben 
değil miyim? .. 

- Evet, uzun ~çlı olsan da, saçla
nnı alagarson kestirsen de şampu

vanla yıkatsan da sen :dne sensin ... 
SenI yine eskisi gibi ~everim ama ... 

- E? .. Ne "ama,, sı? 
- Ne "ama,, sı olduğunu şimdi gö-

rürsün .. Aç şu paketi hele .. Şu paketi 
aç da teessür ve şaşkrn1ığımın sebebi
ni o zaman anlarsın l 

Ayşenin titriycn parmaklan, koca
~ının uzattığı paketi açtı. 

- !1!. 
Evvela, hayretle karışık bir sevinç 

saylta.sr, Sonra, kadınlara has seri bir 
infial ile içinden gelen bir hıçkırık! 

... 

• • • 

la liaınaJın karısı kararını verdi: Saç
ıt"1 berbere sa tacaktr ! Başını ört
dU·k~pıyı sürgüleyip doğru berber 
iild· l\nını boyladı. içi sızlamıyor de
llcı ı. O canım saçlarına fena halde 
buı~ı:~rdu. Lakin zöğürt tesellisini 

llk sevinci, birdenbire tees.c;ür hıç
kırığına nasıl inkılap etmesin ki, pa
ketin içinden nice haftalardır rüyası 

görülen, hasreti çekilen bir t~panyol 
tarağı çıkmıştı. Bu tarak ancak saçı 

uzun kadınlar tarafından kullanıla
bilirdi. Aksiliğe bakın hele tarak saçı. 
nın rengine de ne kadar uyuyor. Fa
kat Ayşe uğraşıyor, uğraşıyor~ bu 

misli men endi bul un mayaca k derece- :::;::ba=J=T=a=m=h=e=d=i)=.e=s;:i =a~l=m:;a:;:k::;iç:;in==s=a=a=ti=m=i 
de güzel şeyi başına bir türlü taka- sattrm, Ayşe? 
mıyor. Ah, gözü kör olsun bu alagar-

- tını 1 son k ;~ n karısı saçlarını alagar· 
leti ~hrırken ben niçin Rum keşiş
diy gıbı ensem topuzlu dolaşayım? -

e lltırıldandı 
lıir nı 1 ll a {as şıkırtısı. 
nlr YUrek cızırtısı. 
~:!ta bir hafiflik • 
,, ede bir serinJik 
ve t • 
liap e. Yirmi lira. 

<aha:~. bakalım burma altın kösteği o 
kıt11 br ıııe .. O dükkan senin, bu dük· 

enlnı' 

son modasını çıkaranın. 

l\laamafih, genç kadın, kocasının 
Uzülmesinden korkuyordu. 

- Bugünden tezi yok~ saçlarımı vi-
ne uzatmnğa başlarım cicim .. Hediye
ni öbür bayram kullanırım.. Hayret 
etme .. "Senin gibi şık olurum,, dedim. 
Çünkü arkadaşlarının içinde bunda!! 

ıo;onra, en gösterişli hamal sensin söy
le bakalım: lşkelede hem saati, hem 
de kordonu altın olan kim var? lşte 
sana aldığım hediye! 

Bir müddet sükut. 
Sonra, Ayşenin sesi. 

- Meraklanma Mehmet! Gelecek 
bayrama kadar saçlarımı uzatır, yine 

keser; Mna bir altın saat alırım. ö
bür bayrama kadar da saçlanmı bir 
daha uzatır; senin getirdiğin tarağı 
başıma takarım. Topu topu şunda n~ 

kaldı; iki sene!.. Demek ki iki sene 

~onra ikimizde iki dirhem iki çekirde
ğiz ! 

Nakili: (Hat - Sür) 

----- - -Yazan : Niyazı Anmet 
~--~-~---~-~----~~ 

298 sene evvel bugUn 

K~ya.uın pcstnaıro noe aaı~(dla~a 
lhı \Qı c lUl m e <dl n o «:21 n 

- Ah Tayyar, sen bin Bağdst kale
sine bedeldin. 

- Şevketlum, bu nar tam dört yüz 
dirhem ağırlıiındadır. Kuşlar kalesi
nin zaptından sonra getirdik. Bağda
dın zaptında kerbiri nar ağırlığında 
hesapsız hazinelere malik olacak.sını~. 

Padişah Murad, eline aldığı narı bir 
müddet tetkik ettikten sonra yeni bir 
muzafferiyet haberi getirenlerin yüz
lerine baktı. Ve: 

- Bugün dedi muhasaranın beşinci 
günündeyiz. Fazla vakit geçirmek ya
kışmaz. Bağdat kapıları açılsın .. 

1638 yılı 21 ikinciteşrin günU, 293 
sene evvel bugün, binlerce asker, yeni 
bir hızla ileri atıldı Atılan toplarla 
kaleler yıkılıyor, Bağdat muhafızlan 
hücuma geçemeden topraklara kanşı
yor\ardı. 

Hücum edenlerin bu şiddetine mu· 
kabil, Bağdattak.iler de karşılık veri
yor, aynı şiddetle top ateşi açıyor, on
lar da Muradın ordusuna hücum etm~ 
fırsatını vermiyorlardı. Ateş bir ara· 
Jrk o kadar ilerledi ki, yeniçeriler, yer· 
lerinden kımıldayamaz oldular. Hal
buki faaliyeti arttırmak, Bağdada bir 
an evvel girmek lazımdı • 

Yeniçeri atası bunun da çaresini 
buldu. Geceleyin şu emri verdi: 

- Haydi, Mldırın .• Ne kadar koyun 
bulursanız başını kesip postunu çıka
rın. 

Emir, birkaç saat içinde yerine ge
tirildi. Yüzlerce koyun postu meydan-
1ığa yığılınca ağa yeni bir emir verdi: 

- Herkes bu postlann içine girsin .. 
Ve ikinci gün, meydanda dolaşmak 

mecburiyetinde olan yeniçeriler, bir 
koyu sürüsü halinde idiler .Bu suretle 

düşmanın topu ateşinden kurtuluyor
lardı. 

• • • 
Bağdadın fethi çok güç oldu. Padi

şah, şehrin alınamamasından kızıyor

du. CSndrıazam Tayyar paşayı çağırdı 
ve onu azarladı. Tayyar: 

- Padişahım, dedi. Tayyar kulun 
ölmekle bir şey olmaz. Cenabıhak ka
leyi ihsan buyursun .. 

- Sadruizam, geceleyin umumi hü
cum emrini verdi. Kendisi en önde kı
lrç elinde savaşıyordu. Kahraman 
sadrılzam, önüne geleni yere seriyor, 
arkasından yürüyen yeniçerilerin ma
nevi kuvvetlerini kat kat arttırıyordu. 

Tayyar paşa, Bağdadı alamadan 
alnına gelen bir kurşunla canını Ter
di. Murad, bu haberi aldığı vakit: 

- Ah Tayyar, Bağdat gibi bın ka
leye değerdin .. demekten kendini ala
madı. 

Tayyar paşa, kendi zamanına kadar 
elinde kılıçla harp eden ikinci sadrı
bamdı. Ondan evvel Yusuf Sinan pa
şa Mısırda Rindaniyede dövüşürken 

ölmüştü. 

Tayyar paşanın yerine gelen Mus
tafa paşa, kumandayı eline alrr al
maz: 

- Ölmek ne gün içindir. Şanlı mu
zafferiyet sizi bekliyor. Ya öleceğiı.. 
ya Bağdadı alacağız dedi. 

Mustafa paşa da yeniçerilerle hü
cum ediyor, etrafında yürüyenler, dü
şüp ölürken, o ilerliyor, bağırıyor, As
keri arkasından sUrükHiyordu. Bütü·ı 
kaleler alınıncaya kadar ~rpıştı. 

Eseri hazırllyan: Nüzhet Abbas 
-29-

şekilde hareketle hasım hafının, tara. 
fınm yaptığı hücumda ihtiyat kuvvet. 
olarak müessir olmasına mani olabi.· 
lirsiniz. Oyunun müdafaa kısmiyle 

alakadar olmıyan ve buna tamamiyle 
biglne kalan bir iç muhacim takımı 
için çok kıymetsiz bir unsurdur. Hat 
ta topun iç muhacimin bulunduğu 
tarafın karşısında. olması da bir ma. 
zeret değildir. Çünkü bir hasım vu • 
ruşiyle topun, onun bulunduğu tarafa 
gelmesi birkaç saniyelik bir mesele • 
dir. 

lç muhacim marke etmek husu . 
sunda yalnız karşı.qındaki hafbekl 
değil; diğer muhasımJarı da he~ab:ı 

katma1ıdır. Lüzumu halinde onlart 

da fz'ac etmeği kendine bir vazife bil. 
melidir. Bir dakika evvel hasım ka
lesi önünde hücum halinde oyun oym. 
yan iç muhacim bir dakika sonra ken~ 
di!li, kendi kalesi önünde tehlikeli bir 
akını müdafaa etmek üzere bulursa 
şaşma.hdır. Çünkü iç muhacimin va
..nflarından biri de mtıdafaaya yar
dım edebilmek kabiliyetidir. 

SANTRA HAF lLE ANLAŞ!\f A: 
Bugünkü futbolda santrah.af esl<~. 

si kadar yer değiştirmek ve fazla me. 
safe katetmek itiyadını kaybetmiştir. 
Bunun da başlıca sebebi üçüncü yahut 
orta bek oyunu denilen müdafaa tar
zının taktik itibariyle iç muhacime 

yakm oyun oynanması lüzumunda'l 
başka bir şey değildir. Bu itibarla iç 
muhacim ile santrahaf ara.oııında müte 
madt ve oyunun sonuna kadar devam 
ettirilmesi lazım gelen bir anlaşma ve 
ahenk tesis etmek şarttır. 

Bir hücum esnasında sai için sol iç 
mevkiine doğru ilerlemesi yahut sağ 
açığın yerini işgal etmesi oyunun ce 
reyan tarzına göre hasım müdafaasını 
çok şaşırtan bir manevradır. Maama. 
fih şurasını akılda tutmak lftzundır ki 
hücum kırılır kırrlmaz, neticesi ne o. 
lursa. olsun iç muhacimin hemen ye
rine dönmesi şarttr . 

KÖŞE VURUŞLARI. 

Umumi bir kaide olarak kiişe vu. 
ruşlan esnaslnda iç muhacimlerin ha.. 
sım hafbeki kar§1Sında yer tutmalan 

kabul olunabilirse de, kale ağzında 

yer tutma meselesi daha ziyade o an-

da hasım oyuncularının almış olduk. 

ları pozisyonlara tabi bir meseledir. 
Herhalde açıklardan biri köşe vuruşu 

alırken diğer dört muhacim de mu. 

hakkak surette kale ağzında yer almı~ 

olmalıdırlar. Dört muhacime il~vır 

ten hafların da ceza çizgisi üıerinda 

yer tuttuklarını hesaba katacak olur. 
sak tabiye tamamlanmış addolunahi. 

lir. Ancak burada gene tekrarını lü
zumlu addettiğimiz bir şey varsa, o 

da; şayet muhacimlerden biri veya i. 
kisi kafa vuruşlarında zayıf Uieler 
bunları mahir oldukları takdirde köşe 
vuruşları esnasında haflarla tebdil 

etmek caizdir. 
ANTRENMAN: 

:N•L_ • 1''«Yet A aı takk Yşe aradığını buldu. Ve Altın bir kordon. Ver saatini de ta- ---------------ı 
Hasım haf bekini tutmak; a~k mu. 

hacimle hücum esnasında sıkı bir irti. 
bat temin etmek gibi esaslı vazifeler 

karşısında iç muhacim in yerini sık sık 
değiştirmesi caiz gibi görünmezse de 
saha üzerindeki mevkii itibariyle iç 
muhacim için bu bir lüzumdur. 

Yukarıdaki izahattan da anlaşı. 
lacağı üzere iç oyuncunun antrenman 
ve ekzer~i.ı:ılerine son derece itina et

mesi lüzumu katidir. Haftada iki de. 
fa iki kilometrelik mukavemet koşu 
lan; gene haftada birkaç gün sürat 

koşuları; jimnastik ve nefes alma id
manları son derece faydalıdır. Şunu 

bir kere daha tekrarlamak isteriz kJ, 

sürat ve tahammülü olmak muhakkak 
surette iyi bir fut bolcu olmağa del&. 

)1rnıı b~ ver külah pazarlık ederek 
!'r, aldı ~.~iraya uyuştu. Verdi parala
dtı. Ali osteğl. Etekleri zil çalıyor
lc~hyad nt~llah kesedar da değil a, 

a ile Yoktu böyle mal. Geçen1 

kayım. 

- ... 
- Ne susuyorsun? Niçin biisbütün 

şaşa1adın? Saatini versene! 
- Saatim yok ki.. Sana bu tarağı 

HABER•in 
GUzelllk Do,(toru 
Kuponu: 

-L.. 
Jet etmez. (Devamı oar) 
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Fransız gizli polis teşkiUl.tı Başvekil 

Casusluk yüzünden Fran~·~.s~!irile ispanya isyanı . 
Madrid, 21 (A. A.) - Cumhuriyetçi Kronikl diğer İngiliz gazetelerinin b, 

kuvvetler dün üniversite mahallesini rinde İspanyol asileri reisi General F~ 
ve hastaneyi geri almışlar ve Estram- konun "zeki bir adam,, olarak göste dit 
dur yolu üzerinde biraz ilerlemişlerdir. mesine hücum eden başmakalesinde 
Toledo köprüsü mıntakasmda da hü- yor ki: 

Geçen hatta Almanyada kafası kesilen goruştu 
Robert Wendell'i haber veren kadının (BaştaralııtncldeJ 

k d tir. Fransız hUkumetinin cevabi nota-
kim Olduğunu meydana ÇI ar 1 sile buna verdiğimiz cevab ve diğer 

Bu kadın Mari Luizdir · vesaiki ihtiva eden bu kitabm metni 

kftmetçiler biraz ilerlemişlerdir. "Ohserver refikimiz bir kaç hafta e 
lnghhre iki taraft da tanıyacak vel general Frankonun (zeki bir ada 

Yüksek hJyanct suçu ile bu hafta( Diğer iki vakada olduğu gibi ~ev· 
bugünlerde tamamen neıredilecektir. Paris, 21 (A. A.) - Londradan olup asla bir mürteci olmadığını) ya 

bildirildiğine göre, Büyük Britanya hü yordu. 
BerUnde gene lngiliz ırkından olan Jet müddeiumumfsi idam cez.asını ıste. 
bir delikanlının kafası cellat satıriyle miş, mahkeme bu kararı vermiş, fakat 
uçurulmuştur. Bundan birkaç sene sonra bütün arkadaşlarının adlarım 

evvel lskoçlu bir zabit İngiltere diva. ifşa ~rtiyl.~ haya~mın bağışlanacağı 
nı harbinde yüksek hiyanet suçiyle kendısın~ soylenmışti. 

!kinci beyaz kitapta Cemiyeti Ak· 
vam paktının 22 inci maddesi, San Rc
mo itilafnamesi, 1921 tarihindeki Türk 
Fransız itilafı, Lozan muahedesinin bu 
husustaki alakadar maddeleri de gös
terilmi§tir. 

kilmetinin İspanyada çarprşnıakta o - Dün general Frankonun emrile 
lan her iki tarafı da muharip olarak diye kadar görülmem.it bir vaziye 

Kendısinden aylarca evvel tevk.tf 
edilenk idam olunan diğer iki arka
daşı gibi o da böyle bi:r teklife hiç ya. 
naşmamıştı. Hatta annesi bile höcr\?
slne göl_lderilmişti. Onun yalvarma1a 
rı da hiç teslr etmemişti. Çünkü bu 
anne hüktimetin bütün tazyiklerint' 
rağmen hapishaneye gidip evlAdıru 
görmeği kati bir surette reddetmiştı. 
Kadın Almanyadan çıkarılmağa mah. 
kQm edildiği gibi kocasının ilim saha
sında yaptığı mümtaz tecrübeler do. 
layı.siyle bağlanan tekaüdiye maaşın
dan da mahrum edilmişti. 

25 nisan 1920 de itila! devletlerinin 
San Remoda akdettikleri anlatma İn-

tanıyacağını bazı mebuslar zannetmek Madrit üzerine bir hava hücumu 
tedirler. Böyle bir hareket ast tapan- ptldı. Madritin aşağı iki me§hur kil' 
yol gemilerine yolcu vapurlarını açık leri alevler içinde kaldı. Kadınlar 
denizlerde arıyabilmek hakkmı vere- çocuklar çığlıklar içinde evlerinden f 

cektir. '- Iadılar. Dünyanın üç büyük resim g 
Londranm iyi haber alan mahfelleri rilerinden biri olan Prado general F giltere ve Fransaya bazı mandaterliklcr eğer İspanyada harbeden beyazlar ve 

aka Türk. d l ca.k konun yangm ç1karan bombaların venniştir. F t ·· ıyc en ayn a kırmızılar bu şekilde muharip olarak 
arazi hukukan meçhltl olduğundan ni· tanınmazsa bilhassa İspanyol harp se- birile az daha mahvoluyordu. 
hayet (Suı:iye) gibi tamamen coğrafi fineleri İngiliz vapurlarında taharri • General Frankonun zekAıunın bu 
bir tabir kullanılmııtır. yat yapacak olursa bundan çok ciddi tecellisi dolayrsi!e vücude gelen zar 

Türkiye Bilyük Millet Meclisi hükli- neticeler doğabileceğini söylemektedir lann ölen insanların sayısını tesbit · 
metile Fransa arasında 20 teırinievvel ler. İngilterenin iki tarafı muharip ola· kanı bulunamıyor. 
1921 de aktedilcn anlaşma ise harp ha- rak tanıması bu karışıklıklara mey - Fakat general Frankonun ~eldsı 
Jine nihayet vermekte, Türk ve Fransız dan vermiyecektir. ğer bu minval ilzere devam edecek ~ 
askeri kıtalannın §İmal ve cenubuna Baf vekllln ojlıtu 1 ama mah Om d k tursa, yakrnda Madrittcn eser kalııı' 

Mahkeme ve bu muhakemede dinle
nen şahitlerin gizli kalması için f ev. 
kalade tedbirler ittihaz edilmiş olma
sına rağmen Fransız gizli istihbaratı 
her nasılsa Marl Louise adını bulmuş 
ve hüviyetini tesbit etıneğe muvaffak 
olmuştur, Asıl ismi Mari Louise Be. 
kendorff olan bu kadın Silesya'lıdır 
ve şimdi yaşı 31 dir. 

çekilecekleri bir hattı tayin etmiştir. Tanca, 20 (A. A.) _Radyo Tenerif _Ya_c_a_k_'"----------..-: 
Fransız cevabi notasında bu vaziyete aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 
bir hudut mahiyeti verilmektedir. Ce- Topçu ve tayyare kuvvetleriyle tak· 
vab notamızda bu noktai nazar ele alın viye edilen kıtaatmı.ız, Madrid cephe
sa dahi neticenin gene hakkınuzı sarih sindeki ileri hareketine devam etmek
olarak meydana çıkaracağı tebarüz et· tedir. Largo Kaballeronun oğlu, tspan-
tirilm.iştir. yol faşist teşkilatı olan Falanjistler 
Franaız elçlel bafveklllmlzle tarafından esir edilerek idama mah-

gUrUftU kftm edilmiştir. 
Fransız bilyük elçisi Ponso diln öğ- Ea~I dlk1atUrUn oAlu 

Mümtaz bir Alman memurunun 
kızı ve çok eski bir aileye mensup o. 
lan Mart on senedenberidi:r Alman gb: 

leden sonra Başvekil İsmet inönilnii kurfuna dlzlldl 

be' !ene hapse mahk1l.m olmuş n ka
lelerden birisine hapsedilmişti. O za. 
man adı sık sık söylenmiş olan Mar: 

Bertin, 21 (Husust) - Şimdiye ka.
%iyaret etmiı ve iki saat kadar Başve- dar müteaddit defalar öldürüldüğü İ· 
kilimizin nezdinde kalmıştır. lan edilen eski İspanya diktatörü Pri-

Lonise'in bu haf ta Berlindea yapılan 

Ii istihbaratında çalışmaktadır. Mari 
senelerdenberi Avrupa memleketleri 

Franıı.z büyük elçisinin ziyaretinin mo dö Riveranın oğlu Antonyo dö Ri
cevabl notamızla alakadar olduğu ve vera dün sabah Alikantada kurşuna 
yeni bazı görUşmeler olduğu muhak- dizilmiştir. idamla da allkası vardır. 

lngiliz n Fransız mukabil QSUS 

teşkilatı kaç zamandır bu kadrru boş 
yere arayıp duruyordu. Nihayet hO. 
viyetini tesbit etmeğe Fransızlar mu. 

kak görülınektedir. HABER: _ İspanyanın eski dikta-
Kamutayda varllecek izah.at törünün oğlu Antonyo dö Rivera, Is-

Kamutayda Antakya ve İskenderun panyol isyanında zimethal olmak suçu 
meselesi hakkında izahat verileceğini ile muhakeme edilmekteydi. 

vaffak olmuşlaı dır. 
lrgiliz avam kaaıanunnda Betfgo. 

yazmrıtık. Bu izahatın Kamutayın pa· Beraberinde kardeşi Migel ve karde
zart~l günü yapacağr toplantıda Ha- şinin kansı Margarita da ayni suçla 

Iand istihklmatı hakkında llOrulan 
,sualler Uç kişinin hayatına mal olmuş 
tur. ÜçiJncü adam bir lngfliZ baba 111: 
bir İskoç anadan Alman doğmuş 

riciye vekili Tevfik Rüştü Aras tara4 itham olunuyordu. 
fmdAn verilmeai muhtemeldir. Muhakeme esnasında. Antonyonun 

Robert Wendell'dfr. 
Wendell Almanlann Versay mua

hedesi neticesinde tahrip edilmiş olan 
Heligoland adası istihkimlariyle di-

Sancakta 
intihap mUcadeleai karır.smda San· 

cak balkının aldığı vaziyetten sonra 
Fransızlar fevkalade tedbirlerini ve taz 

ğer bahriye üsslerinl inşa taahhüdün~ seyri istifa etrni1lerdir. Sancaktan hic-
girişen bir firmada memur fdl ret edip Dörtyola srğınan ve Sancak 

yiklerini gev§etmişlerdir. Mebus nam
zedi olan Adah Mehmetle Mustafa Ku-

Alman hükQmetf inşaat planlarına milliyetperverlerinin §erefine verilen 
dair dışarıya maJQmat sızmakta oldu ziyafette eöylenen nutuklar Sancakta 
ğunu ilk önce avam kamarasında so. Robert Vendel ağızdan ağıza dolagmaktadı:r. 
rulaµ suale karşı lngiliz nazırınm ver- Halepte eararıı h8dtseler 
d·~ ı tı N A ne ve bilhassa İngiltere ile Fransay:ı •&ı cevaptan an amış • azır l. Diğer taraftan Halepte esrarengiz 

ı tık) i kil. d., çok mühim memuriyetlerle gönderi]. man ann yap an emr va tas •~ hadiseler cereyan etmektedir. 
.. tr. • ı mekte idi. 

ettikten ha~ phınlann da ngiliz bil. Tilrkiyeden Halebe geçecek yolcular, 
k<tmeti eline geçmi§ olduğunu şüphe Geçen ay mart içinde Fransa.da bir orada henüz mahiyeti anlatılmayan cs-

götürm1yecek bir surette anlatmıştı. takım askeri vesikalan ele geçirmiş rarengi% hadiselerin cereyanı yüzünden 
Bunun üzerine Alman gizli .istih- ve yakayı ele vermesine kıl kalmıştı. yollannı de~iştirip tskenderuna gitmek 

barat şubeleri harekete geçmiş ve ilç Muhtelif kıyafetlerle çıkarılmıı; tedirler. 

kişiyi tevkif etmişti Tevkif edilen. birçok fotoğrafları ile parmak izleri İskenderun-Halep yolunun kapalı ol
Jerden ikisinin kelleleri balta ile uçu. şimdi Fransız gizli istihbaratın elin. maaı, Halepten maJQmat alnlağa imkin 
ruldu. Uçüncüsünfin hayatı ise, su~ dedir. bırakmamaktadır. 
ortakJannı söylemek şartiyle bağışlan Bu hafta hapishanenin alaca ka- Ermeni vetandafların takdirleri 
mıştr. ranlık avlusunda idamdan evvel Wen. 

Bu adamın verdiği malOmat R.r delle son bir defa daha. itiraf etmek Antakya ve bkenderun Ennenileri· 
bert Wendell'in hAlı\ İngilizlere casus suretiyle hayatmı kurtarmak fırsatı nln Suriye intihabına i§tirak etmemek 

·ı i ti hususundaki ısrar ve hareketleri tehri-luk yapmakta olduğu ve Avrupadaki verı m ş r. . . 

İngiliz casus teşkilatının ele başıht- Wf'ndell cevap olarak kafasını cel. mi.zdeki Ermeni mahafıl:de büyiik bir 
rından biri bulunduğu yolundaydı. ladın kütüğü üstüne yerleştirmiş -ve: memnuniyet uyandırmış · 

Fakat IngflizlerJn 'Kaledeki zabit., _ Haydi cellat işine bak! Böyle Bu hususta Ermeni patriği Mesrop 
adlyle şöhret kazanan mülizim Bait. bir talep manasızdır. Hiç bir şey hana Naroyan beyanatta bul~a~ Antakya 
lie Steward va.kasında adı geçmiş Ma- ağzımı açtıramaz ... demiştir. Ermenilerini takdir etmiştır. 
ri Louise, genç adamı söyletmek için J d 
cinsi cazibesini kullanmak üzere sah. Bu 1 gar i standa a pO n Ya . 8 
neye adım atıncıya kadar Wendell 3 k• . •• •• ıd •• b• f ı • k t 
hakkında hiç ~lr delil.elde edilme~iş. 2 ışı suru u ır e a e 
ti: . . ~feşhur ~zeJf? müdahalesi, diger Sofya (Telefonla) - Polis kanu. Bent yıkıldı, yüzlerce 
butun teşebbuslerın muvaffak olamıı- 48 . i dd ·ne uyarak b 

_ • . • . . nunım ınc ma csı U- ki 1 b ğ ld dıgı hır ışı başardı. Sıhir ve füsumyl~ d k' ı·ı p 3? kişi muh Ş O U U 
W d ]il bil .. 1 • • 0 d ğ ra a ı par ı ere mcnsu - -

en e yu emışti. tar o u. a. telif yerlere sürgün edilmiş bir Japonyada Gsenruzovada bir bend 
partmanın anahtarlarını bile kendı el. k 1 _ . d k.f d'l . t' B· rökmüş ._.e 350 ev yıkılmıştır. Şimdiye J • t I' ı t ço oşıler e tev ı e ı mış ır. •l " 
erıne es ım o unmuş u. . hareketlere sebep son zamanlarda kadar sular altında 350 eeset bulun-

lşte bu anahtarlar sayesınde Al· part' faaliyetlerinin fevkalade art. muştur. 
man gizli istihbaratı njanlannı delL mış ~imasıdır. Halk vaktile bu tepelerin yıkılacağını 
kanl~nın c!-airesine sol~muş ve burada Sürgün edilenlerden birçoğu çift~ söylemi§, fakat mühendisler sağlam ol-
onu ıtham edecek Tesıkalar ele geçi. • . . 

1 8
.. .. · ı di ş· d. 

'l · t' çı partısıne mensuptur ar. urgun duğu şeklinde rapor vermış er . ım ı rı mış ı. 

B d W d 11 t kif ve tevkif hareketleri şimdilik partı. mes'illler ş.ranacaktır. 
un an sonra an e ev o- . 'k" . • d k. h ·· · b ı 

lunm nş. takat kendisi her şeyi inkar Ierın ı ınci pılanın a ı eş as uzerın. Yer.I kur an ar 
i t . de yapılmakta ve liderlere dokunul- Tokyo, 21 (A. A.) - Bir baraj yı-etm ş ı. 

KHitH kapılar nrkasmda cereyan ma:ııal<ta ise de, parti faaliyetleri bıı kılmış ve 300 ev suların altında kal
eden muhakemeye de şahit olarak cin. şekilde devam ettiği takdirde şidde~- mıştır. Aklta vadisinde 1300 amelenin 
si cazibesine kapıldııiı kadmın dikildi. 1i tedbirler, rüesa iizerinde de tetkik öldUğU blldtriliyor. Şimdiye kadar 300 

Bitlerle vaki olan mülakatından da 
bahsedilmiş ve Antonyo bu mülakatın 
siyasi olmadığını söylemişti. 

Antonyo dö Rivera İspanyol faşist
lerinin lideri idi. 

Hltler asllerl tebrik etti 

Bertin 21 (hususi) - Asiler Hiikii
metinin Almanya tarafından resmen 
tanınmasmdan sonra asiler reisi Gene
ral Franko Hitlere bir teşekkür telgra
fı göndermiş ve Hitler samimi kelime
lerle cevap vermiştir. 

Frankonun zekAsı 

Liberal tngiliz gazetelerinden Niyuz 

lslahhanelerde 
isyan 

Fransada alakadar
ları endişelendirdi 

Pari&ten yazılıyor: 
Parisin düşkün genç kızların bu

lundukları ıslahbanelerden boyuna vu 
ku bulan firar hadiaeleri alaka.darla. 
rı teltlş içinde bırakmaktadır. 

İlk isyan Bulon sür sen ıslahhant. 
sinda oldu. Burada dokuz genç kr1: 

ayaklanarak gardiyan kadını bağla. 

mış ve elebaşıları "Hürriyet istiyen 
peştmden gelsin I., ava:ıiyle kapıları 

artlarrna kadar açmıştır. Kaçan do. 
kuz kız Parfsin bodrum palaslannda 
gaiplere karışmış ancak üçü tekrar ya. 
kalanabilmiştir. 

Ertesi günü de şehrin şark mmta. 
kasındaki ıslahanede ayni hal olmuş. 
sekiz genç kız tek başına olan bir gere 
nöbttçisinf bayıltıncıya kadar dövdük. 
ten sonra iki metre yüksekliğinde du
varı aşarak bitişik mezarlığa atlamış. 

lar VE' oradan kaybolmuşlardır. 
Söylendiğine göre bu isyan hare. 

ketleri yalnız kız ıslahhanelerinde de 
ğil, erkek çocukların kapatıldığı ye,... 
lerde de vardır ve umumi bir mahiyet 
almıştır. Sebep olarak inzibatın çol( 
şiddetli oluşu ve verilen yemeklerin 
kötülüğü ileriye sürüJmektedir. 

Yapılan tahkikatta müşevviklerin 

dışarıda oldukları ve her müessesed,. 
bir taktm "'isyan komiteleri., teşkil t 
dildiği anlaşılmıştır. Polis çok tetiı.. 
davranmaktadır. Islahane [darelerl de 

Alman - Japorı 
ittifakı 

Sovyetler izahatı 
kAfl görmedi 

Moskova, 21 "":" _Tokyodaki ~~ 
sefiri Japon haricıye n.azırmı zıyat 
ederek son Japon. Alman ittifakı JJlll' 
nasebetiyle verilen izahatı Sovyet bil' 
kfunet inin kafi ve mukni buI.maclıP 
bildirmiştir. Japon hükumeti ittifaJtı' 
S')vyetler aleyhine değil, her iki Ill~ 
lekette komünizme karşı olduğunu bil' 
dirmişti. Sefir bruıa cevap olarak JI' 
ponyadaki komünistler için Alman pD' 
lisinin, Almanyadaki komünistler iç~ 
de Japon polisinin yardımlarına ibtY 

yaç olmadığına göre ittüakm sadee; 
komünizm aleyhtan bir gayeyi isti~ 
daf ettiği miltaleasınm yerinde gört 
mediğini söylemiştir. 

Vekiller Heyeti 
toplandı 

Ankara 20 ( A.A.) - İcra vekille~ 
Heyeti bugün Ba§vekil İsmet tnönürı~ 
reisliği altında toplanarak muhtdif ıf 
ler üzerinde görü1melerde bulıır.ıt'ııl 
ve bu işlere ait kararlar vc:rm.iştir . ./ 

Almanya da 

Genç qaşta 
evlenenler 
Çoğaldı ama 

boşananlar da fazltJ 
Bt.günkü Almanya genç yaşta ef• 

lenmelerin faydasına itikat etmiş blY 

lunmaktadır. lki üç gün evvel neşt~ 
dilen statistik r!kamları bunu isi'' 
etmektedir. La.kin genç yaşta evıe11' 

~I 
mefar hazan erken boşanıralara 
sebep olmaktadır. 

1934 senesinde 280 Alman delik9~ 
eı' tısı 18 yaşma varmadan ve 2 bin ~· 

kek ,fe 19 ile 20 yaş arasında evle ( 

mişlerdir. Bütün Alman milletiniıt t 
kek için va.satı evlenme yaşı !OD Sflıt,ı 
ler içinde yirmi altıdır. :

1 ·rf.• 19 yaşındaki güveylerden bı (f 

daha yirmisine varmadan boşannııŞ 

21 kişi daha yirmi iki yaşına va.rııı" 
dan aile yuvasını bozmuşlardır. . ıf 

Kızlar arasında da altmış üçii.,,, 
·ıı·· sına varmadan, 5.000 ni on sekı ., 

basma dan evlenmişlerdir. Bu kııl:~ 
dan yirmi lkisi on dokuz yaşına ve ıY 

kız da on yedisine varmadan bO~ ~· 
mıştır. Alman kızlan için vasati ~I 
tenme çağı son seneler içinde yft 
üç yaştır. 
~~-------~~------

··~·-HA a·E R -
stanbulun en ç ·ok sat,ıa~ 
hakiki akşam -gazetesid' 

ilanlarını HABER'e 
v.erenıer kar ederıer• 

ğini görmilştil. ~-...;:._~e~dl!!il~e~ce~k~tıH'r..._~_;_-----'--"--.._..--- Q'1LV i:...aılu :Adh"'1A.r MILvo•..-uc.h . ..--1~-~--~-~-------
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Rus donanma~ı Beşiktaş-Fener Serbest güreş dünya 
Maçını hangi hakem • ı.,,; 

Bir &YtJyet knıoo::örihıün gece manevralarında saloosu 

ltus donanmruı.mm aon zamanlarda 
j'aptığı manevra.tar bUtün dUnya mat
bı.ta.tuıda neşriyata yol açtı. Halbuki 
eirndiye kadar bu donanmaya dair bü
~ bir sessizlik hüküm sürmekteydi. 
bonanma manevraları Baltık denizi 
ile Uzak şarkta ayni zamanda yapıldı. 
~kova. gazetelerinin yazdıklarına 
gore, Baltıkta yapılan deniz muhare-

besi oyunu §imdiye ıta.dar misli görül
ltlCıniş derecede büyük mikyasta ol
ltlU§tur. Bu manevraya iştirak eden 
geıxuıer arasında üç dritnavt, üç knı· 
~'1.ö:r, bir dilzilne kadar muhrip ve bir 
~lt tayyarelerle birlikt.e aayısı bildi
l'iirniyen denizaltı gemileri vardı. 
Vıadivostok civarında yapılan uzak 

~t. deniz manevralarmda.ysa büyük 
~'r bulunmamıştır. Orada. kuvvet, 
! ~ itibariyle deni1Altr gemllerile 
~ÇUk toroidolıı.r -ve 600 tane bô'niba~ 
<a.yyareydı:-

Baltık manevralarının sonunda mU
~faa komiseri Mareşal VorO§ilot rad
~o vas~iyle verdiği nutukta. Rus do-

t::nasmı methetmiş ve her cihetten 
-ıı ~ orduya 18.yık bir deniz kuvveti 
lluguııu söylemiştir. 

le~tzıl ~•'l'\anmanm bugUnkü kuvvet
i'!} hakkında hanÇte .1n..lutno.t olma
l'e ak~a. beraber Alına.n gizli istihbarat 
ltıJ l'Vısı meseleyi inceden inceye öğren-

D olduğunu iddia etmektedir. 

~ 'l.alnan evvel Alman amirallığmın 
~l t blUteni Baltık ve uzak şarl 
<:l atında Kızıl donanma. kadrosuna 
tı~hil harp gemilerine dair bir liste 

c~re.trn~. Bu listenin en göze batan 
de etı kızıl donanınanm malik olduğu 
İt lllza.ıtı gemilerinin sayısıdır. Şimdi 
q~ donanmasında yetmiş -tane deni
da 1 geın;.sı vardrr. Ve tezg!hla.rda. da 
~ sonra ikinci gelmektedir. 

au istede verilen rakamlar doğfu ise 
el s~a denizaltı kuvvetinde Fransa· 
an Sonra kiincl gelmektedir. 

~ 'rrana - Siberiyen demiryolu ilstün
g0:Y~at yapan yolcular hususi va
~ ar ıçinde Vilfu:livostoka b 

~ak~ olan birçok tahtelbahir 
~ gordüklerini söylemektedirler 
~- bir hnt.tkattir t"I~ ... ,,., v:ıa~· -u)t Unı ~ . ~~.... UAUlVOS-

~ edil anı deıılza.ltı gemilerinin mon-
Geç diği ~. . 

ttl.tı en ay Japonya harbiye nezareti
\•o ll~ttiği remnı bir bülten Vila.di

St:Qk l' 
tlaııu 1manmda. donanma kadrosuna 
ili ... · altnu3 tane Rus denizaltı gemi
"'n ın ~ir. cvcut bulunduğunu bildirmek-

nutilıı · 
Röre So bu neeriya.ttan anlaşıldığına 
bir d vyct Rusyanın çok kuvvetli 

1Uy0r~~ ~ etmekte olduğu görü 
lıtıda b Yük lllŞaat programı 1934 yı
da .A..J. aşlarnıştı. Son iki sene zarfında 
llarun !llanya ve Fransaya yapılan do

l'\ Çoka ltlalzeme ve teçhizat siparişle
lıundan ~8.Zzam bir yckü.n tutmuştur. 
lllltii stıru U.'Jka Sovyet tezgahlarında 
teknısyenı ~an, Fransız \'e ltn.lyan 

liaılb erı çalışrnaktadrr. 

A~ l9:rda Britanya hükiı.meti Rus 
Londra deniz muahedesi 

çerçevesi içine sokmak için Londrada 
müzakereler yapmaktadır. 

Bu müzakereler muvaffakıyetle ne
ticelendiği takdirde Rusya bahri inşa
at programını bütün tcferrüatiyle neş
redecektir. 

Bugün bile Kızıl donanmanın büyü
mesi bütün dünyada ayrı ayrı tesirler 
yaratmaktadır; Almanya kendi tesli
hatmı arttırmak için Rus donanması
nı beha.ne etmektedir. Japonya ise ka-

pısı dibinde Rus denizaltı gemilerinin 
boyuna artm.a.smdan dolayı fena. halde 
sinirlenmektedir. 

Rus deniz filotill!sı söylenen kuvve
tin ya.nsmda. bile olsa., J aponyanm 
Mançuri ve Kore ile muva.Bala hatları
nı tehlikeye sokar. 

Rusya birinci sınıf bir deniz kuvveti 
olunca Viladivostoktan yapılacak de· 
niZaltı vo tayyare fanliyetlcrl Japon 
sevkülceyşini alt üSt eder. Bundan 

başka Rus donanması Avrupada yalnız 
Baltık denizi bakımından değil, Kara· 

deniz bakımından büyük devletleri i 

züntüye düşürecek bir elemandır. Ne
teklni Montröde imzalanmış olan .Bo
ğaz muahedesi Rusyaya donanmasını 
Karadenizden dışarıya ve içerye ta.~ı
mak icin serbesti verdiğinden kuvvetli 
bir Rus donanma.ısı Alideniz muvaze
nesini bozabilir. 

Rusların son deniz manevraları, muh 
telif devletlerin bahriye erkanıharple
rini ayrı ayrı bakımlardan derin dü
şüncelere scvketmektedir. 

Bir Sovyet k-rımazörü 

BALTIK DON.ANMASI 

Yeni Eski 
3 hattı harp gemisi 1 kruvazör 
13 destroyer 9 destroyer 
6 Tahtelbahir 10 Tahtelbahir 

KARADENİZ 

Yeni 

1 hattı harp gemisi 
3 Kruvazör 
5 destroyer 
7 tahtelbahir 

Eski 

1 kruvazör 
4. tahtelbahir 

Tahmini olarak Knradcnizde yeni in 
şa edilen 3 yeni destroyer, 6 denizaltı 
gemisi vardır. 

Bu vaziyette yeni ve eski Baltık de
nizinkilerin tonajı 110,661, Karade
nizdekilcrin tonajı yeni yapılanlar da 
dahil olmak Uzere 78,903 dur. 

Sovyct Rusyanın bugün maliim olan 
istatistiklere göre 189,514 tonaj deniz 
kuvveti vardır, 

v.!?:.:.~ ... ~~:~~~.:: olan şampıyonlugu 
Fenerbahç: - Beşikta~ ma~m~ ~akem çet İ n fT1aÇ1ar1 a de Va m 
olarak Sadı Karsan tayın edilmıştı. Son 
dakikada öğrendiğimize g_öre ~ad.i ~~ e a i v o r 
maçı - rahatsız bulundugunu ilerı su
rerek - idareden istinkaf etmiştir. Bu 
vaziyette bu milhim müsabakayı kimin 
idare edeceği pek rnalCim olmamakla 
beraber, Galatasaray - Beşiktaş maçı

nın meşhur hakemi Mister Boots'un ve 
yahut yarınki maça yan hakemi intihap 
olunan Adnan Akın veya Nuri Bosutun 
hakemlik edecekleri ümit edilmektedir. 

Güreşçi Nuri 
Mualltm olarak 
lzmire gidiyor 

Amerikada profesyonel serbest giı_ 
reş ;.ampiyonluğu mü..qbakalarınsı 

başlanmıştır. Geçen hafta yapılmış o. 
lan il!i müsabakalarda Amerikalı Mac 
Milan ile Yunan Zaharia, Amerikalı 
Everet Marchall ile Joe Savaludi tt 

mindeki İtalyan arasında idi. 
Yunanlı Zaharya Mac Milan ile 

bir saat kırk iki dakika uğraştıktatı 

sonra ancak galip gelbilmiştir. 

ltalyan ile Amerik!llı arasındaki mii 
sabaka şimdiye kadar görülmemiş 
bir şekilde cereyan etmiştir. 

Amerikada busene yaptlan serbest 
güreş nizamnamesi her ~eyi mübah 
kıldığından, her iki güreşçinin de çok 
kuvvetli ve sert güreş yapan birer 
pehlivan olduklarından müsabaka ~J
ğmndan çıkmıştır. İtalyan Salvoludi 
bilhas.~ ayak oyunlarında fevka. 
iade muvaffak olduğundan kendisine 
futbolcu lakabı takılmıştı. Müsabaka. 
ya kmerikah hakem Stiveusou'nuıı 
idar~inde başlandığl zaman her iki 
rakip şiddetli hücumlara başlamışlar 
ve güzel makaslarla biribirlerini bir 
bayii hırpalamışlai'dır. 

Yırminri dakikada İtalyan flk teh
like\'İ geçirmiştir. Sırtı yere gelmii 
ise de çabuk kurtulmuştur. Akabinde 
bir defa daha alta düştU. Ve hakem 
~aymağa başladıysa da gene kurtul. 
du. 

Seyirciler arasında bulunan ltal. 
yan halk kalabalığı kendi güreşçileri

. ni te§cı etmeğe başlamış, bir taraf. 
tan mlllt marşlarını söylerken dlğer 
taraftan da "Viva Musolini,, diye ba. 
ğırmağa başlamışlardır. 

Milli güreı takınutnizın kapQnt Ga
latasaraylı Nuri, federasyon tarafnıdan 
güreı muallimi tayin edilniiştir. 

Nuri vazifesine tzmirden başlaya· 

caktır. Bunun için önümüzdeki hafta 
gehrimizden tzmire hareket edecek ve 
oradaki pehlivanlan çalı§tıracaktır. 

İcap ederse Anadolunun başka şehir
lerine gönderilecektir. 

Atletizm ajanlığı 

Kır koşusu 
yapıyor · 

Bütün klilplerden üçer kişilik ta-
kımlarla girebilecek yedi kilometro
luk bir kır koşusu tertip edilmiştir. 

İstanbul atletizm ajanlığı tarafın
dan yapılacak olan bu ko§u müsaba
kası 6 birincikanun pazar günU sabahı 
Şişli ile Tuğla harmanları arasında o
lacaktrr. 

BOKS -----Eski şampiyon 

Bu tezahürattan coşan Savoludf 
yerden zıplıyarak hasmının gogsuve 
hücum etmeğe ve tekmelemeğe başla. 
mıştır. 

Amerikalı bu sıkl tekmelerden ze. 
delenmiş, bundan sonra istifade eden 
ltalyan da 35 inci dakikada l\larchalli 
ringden fırlatıp aşağı atmıştır. Bu .su. 
lrntt,ın Ameriknh sakatlanmış oldu. 
-"'ıından müsabakaya devam edememiş 
tir. 

Marchall..ı rlttgdetı ~ağı düşerken 

Buna rağmen hakemler Amerikalı. 
), galip addetmişlerdir; sebep de Ital. 
yanın öldürücü bir güreş yapmış ol
masıdır. 

Bu karar Italyan ~e};rcilerin şfd4 
detli itirazlarına sebep olmu;;tur. l\IU. 
nakasa bir hayJi ilerlemiş polis f"e 
müdahale ederek halkı tağıtmıştır. 

Jackie Brewn · 
Bir rakibini vendi Her iki pehlivanın makaslanm1* vaziyetteki pozları 

Sağda ltalyan J. Savoludi, solda Amerikalı Everet Marclı.all 
Geçen hafta ~ndrada yaptı~ bk ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

maçta, sabık dünya sinek siklet gam- haldedir, \'e antrenmanlarına da ba~. 
piyonu Jackie Bronun hasmı olan Küba lamıştır. 
§ampiyonu Rafacl Valdezi mağlUp et- Bundan başka maçı Jeff Dickson. 
miştir. 17 ikinsiteşrin dünya şam'piyonluğı.: 

Hollanda 
Almanya 

KAnunlsanfde 
karşılaşacaklar 

Döğüş çok yeknasak bir surette de-- mükavelelerini Fransız boks federai. 
vam etmiş, ve hakem heyeti maç böyle yonuna vermiştir. Bu federasyon da 
cansız bir şekilde devam ettiği takdirde mukaveleleri beynelmilel boks ittiha. 
her iki sporcuyu da diskalifye edeceğini dma görderecektir. nunusanide Dusseldorf şehrinde ya
bildirmiştir. Diğer sinek siklet boksörler bu İş-! pılacaktır. Daha şimdiden Holandıı. 

Bravn sayı he.sabile galip ilan edil- devanı etmektedirler. d 

Ho!anda - Almanya maçı ::n k!. 

da, rna~m yapılacağı şehre Holan alı 
ml'ştı'r. lsn"n'-'a şampivoniyle, Angelman'l i 

""" J J seyircileri getirmek üzere husus tren 

Sl•nek sıklet yapılacak maçta şampiyon olan Wei.i" ler hazırhğı başlamıştır. 
- Angelmann maçının galibiyle kar. ---------------

Dil n ya şampiyonluğu şılaşacaktır. 287.000 frank 
için yapılacak Mant.ana • Benney Parfs .. Bodapeşte mac;ı 

maçlar Lyneh maçı ··thı bir ha ılat Uıinya sınek siklet ~mpiyonluğu Londradan bildirildiğine göre, dür. m U Ş S 
finali için 23 ikinciteşrin pazartesi ya sinek siklet hoks şampiyonu Benny ,yaptı 
günü Paristeki spor sarayının ringin. Lynck, boks komitesinin arzusu üz~. ı>arl~ - lludape~te maçında 28'1 
de Weiss, Ortega, PierreLouL~, Urbina. rine kanunusani başında l\fantona ile bin frank hasılat kaydedilmiştir. Ma. 
ti arasında yapılacaktır. karşılaşacaktır. Du maçın neticesi ln. carları mağHibiyetlerinde biraz tes. 

Son yaptığı maçlardan birinde elin. gili.ı federa.,.ynu tarafından şampL kin ve tesem edecek netice ancak bu 
den ~aralanan Ernest }Veiss j>:~!eşıni,Ş :r:onluk telAkki edilecektir, olabilir. 
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iri dalga, başlarımızın üzerinde yilkselmlş, yo ur.,, diyerek, bu iş için kendi namzetliğl 
yükselmiş ve "Deniz kartah,, nı kaldırdığı ileri SÜrdÜ 

gibi kayalıklar üzerine çöp gibi atıvermişti Ceçen tefrikalann hülisası: 
Havva, aslen İsveçlidir. Esmer cenup 

erkeklerlnl tercih ettiği için, başından 

blnbir macera geçmiştir. En son olarak 
esir taciri hacı Mustafanın zevcesi ol 
muştur. Fakat o da artık Havvadan bı 
kıp onu terkedlyor. LAklıı ta!Akı selA.ııe 

1\o tatlik edip tekrar nika.tu altına al 
mak Vf} bazı hizmetlerde kullanmak tıı 

tediği için, hujle yaptırtmak üzere Tan 
tnya gönderiyor, Bu k&J!aba, Habeştıı 

tan sa.hillerindedlr. Esir tacirinin gemile 
rl de burada demir atmışlardır. 

Çünkü motörümüzü 
herhangi bir hücum ihtimaline karşı 
yormamak ve cüz'i kalmış olan mayii 
mahrukumuzu beyhude yere israf et
memek mecburiyetindeydik. Bundan 
maada da yanaşacağımız adanın gayri 
meskun olması icap ediyordu. Biz de 
Sosyete takım adalarından Mopclyayı 
intihap, ettik. 

Bu cenup adalan pek güzel ve 18.tif 
olmalarına rağmen gemici için iki bü
yük mahzura maliktirler: Demir ma
halli ve liman yokluğu ... 

Tcnunuzun yirıni dokuzuncu günü 
Mopelya adası göründü. Adaya yakla
şınca periler diyarına giriyormuşuz 

gibi olduk. Deniz altında mercan yı
ğınları kademe halinde yükseliyor ve 
her umkta başka bir renk arzcdiyor
lardr. Mercan yığınlarından bazıları 

suyun üstünde birkaç adacık hasıl et
mişlerdi. 

Kayalıklar arasındaki geçit "Deniz 
Xartalı,, için çok dardı. Bundan maada 
bu geçitte kuvvetli bir akıntı da var
dı. Demirlerimizden birisini mercan 
birikintilerinden birisine taktık ve a
dadan oldukça uzun bir mesafede kal -
mak için bu demire kalın çelik halat
ların birisini tesbit eyledik. 

Filikalarımız mayna edildiği sırada 
Kristof Kolombun Amerikayı keşfet
tiği zamanki hissiyatını duymaktay -
dık. Dokuz aydan fazla hasret kaldık
tan sonra karaya kavuşmuştuk. Ken
disinden daha kuvvetli bir düşman ta
rafından avlanması tehlikesi olan av
cının asap gerginliğinden artık kur
tulmuştuk. Şimdilik Fransızların Mo-
pelaya adasında sayfiyeye çekilmiştik. 

Adada milyonlarca deniz ku~ıu yuva 
kurmuştu. Sahilde bol balık vardı. Ne
batat mebzuldü. İki &ene evvel getiril
miş olan domuzlar da yabanileşmiş ve 
müthi§ üremişti. Erzakımız mükem
meldi. 

Adada üç zenci de vardı. Bu zavallı
lar bir sene evvel kaplumbağa avı için 
Fransızlar tarafından adaya getirilip 
bırakılmışlardı. Evvela bizi görünce 
fena halde ürktüler; lakin sonrada.rı 
alıştılar. Ve bize çok yardımları oldu. 

Efrat grup halinde çıkıyorlar, av 
avlıyorlar, balık ve istiridye tutuyor
lardı. En büyük zevkleri kuş yumur
taları bulup çiğ çiğ içmek ve Hindis
tan cevizi toplamaktı. Ahçımız yaba
nileşmiş domuzlardan birini boğazla

mıştı. Yakflamış olduğumuz bir kap
lumbağayı devirip sürüklemek için 
dört, beş kişi bir araya gelmek mec
buriyetinde kaldık. Hayvan o kadar 
büyük ve ~ğırdı. Gemiye tamamiyle 
yenilenmiş erzak ile avdet ettik. Dün
yanın hiçbir milyarderi o akşamki ye
meğimiz kadar nefis ve mütenevvi bir 
ziyafet veremezdi: Domuz külbastısı. 
kaplumbağa çorbası, martı yumurta -
ları, ıstakoz ve saire ... 
Bu tagaddi tarzı sayesinde az zamanda 
eski kuvvetlerimizi kazanmakta ge
cikmedik. Müstakbel seferlerimiz için 
komanya hazırlamayı ela ihmal etmi
yerek balık tüssülemek üzere tesisat 
vücuda getirdik. Diğer taraftan domuz 
eti, kaplumbağa filetoları tuzluyor, 
binlerce yumurta biriktiriyorduk. 

Vaziyetimiz mükemmeldi. Bir te!{ 
düşüncemiz geminin iyi demirlenme -
miş olmasıydı. Demir mahallimiz bize> 
pek emin göri.inmüyordu. Acaba gemi
yi serbest bırakıp denize açılmak ve 
bir kere sabahleyin, bir kere de ak
şam üzeri karaya yaklaşmak daha 
faydalı ve muvafık olmıyacak mıydı? 

Lakin bu, bize kıymettar mayii mah
rukumuzdan bir kısmının sarfına mal 
olacaktı. Zaten motörümüz de tamire 
muhtaç bir hale gelmişti ve onu tamir 
ile meşguldük. 
Ağustosun ikinci günü sabahın sa

at dokuz buçuğuna dofnı mezun efra
dı hamil bulunan filika sahile yaklaş
tığı sırada ufukta denizin kabardığı· 

nı gördük. Hiç şüphe yok ki herhangi 
bir hareketi arzdan mütevellit bir dal-

ga bize yaklaşıyordu. Şimdiye kadar 
içimizden hiçbirisi böyle bir hadisei 

tabiiye ile karşılaşmamıştı ve zabitan 
bu hadisenin sebepleri hakkında biri
birleriyle münakaşa ediyorlardı. L5.
kin bana tehlike ani göründü. Derha1 
emir verdim: 

- Demir zincirini kes! Motörü ha
zırla!. Herkes güverteye!. 

Dalga daima yaklaşıyordu. Kuvvet
li bir sesle tekrar ettim: 

- Motörü çalıştır! .. 

Motörün muzik havası tulumbalan
dı. Lakin beyhude! .. Motör çalışmıyor
du. Kulağımı makine dairesine çevir -
miş helecanla motörün homurtularını 
bekliyordum. Bu müddet zarfında ise 
dev gibi dalga yaklaşıyordu. 

Dalga geminin baş tarafına geldi 
çattı ve baş taraf dikildi. Kurtulma
mız için birkaç saniyelik bir müddeti

miz kalmıştı. Kulaklarımız heyecan 
ve helecandan uğuldıyarak motör gü
rültüsünü bekliyorduk. 

Heyhat, artık .iş işten geçmişti .. 

İri dalga başlarımızın üzerinde yük
selmiş, yükselmiş ve ''Deniz kartalı., 
nı kaldırdığı gibi kayalıklar üzerine 

çöp gibi atıvermişti. Geminin direkle
ri güverteye döküldi.iler.Sademe birkaç 
ton sıkletinde kaya ve mercan parça
ları koparmış ve bunlar güvertenin 

üzerine serpilmişlerdi. Dev dalga Al
manya imparatorluğunu bu havalide 

temsil eden birkaç tahta parçasını da 
silip süpürmüş "Deniz kartalı,, nı ka
yalıklarda parça parça etmişti. 

(Devamı var) 

Havva arapça bilirdi. Uzun seneler, 
cariyelerle temas ede ede, bahusus A
rap sahillerinde dolaşa dolaşa bu lisa
nı öğrenmişti. Esasen yedi dil biliyor
du. Polizlotluk istidadı kendisinde pek 
fazlaydı. 

Zaten Tantu kasabası nekadarcık 

yer ... Çarşaflı kadınla haremağaları -
nm geldiğini görünce halkın büyük 
bir kısmı sahile toplanmıştı. tmaın da 
onların arasındaymış. 

- Lebbeyk ! - diye ortaya çıktı. 
Haremağalan, toplaşan çoluk çocu

ğa: 

- Haydi siz dağılın ... Yallah! - diye 
emir verdi ve kırbaç savurdu. 

Ortalık tehna olunca, imama: 
- Bu hatuna bir hulle lazımgeliyor. 

Bu işi siz tertip edeceksiniz! - dediler. 
İmam, memnuniyetle: 
- Hay hay ... Emriniz bu olsun .• Bu

yurun fakirhaneye! - cevabını verdi... 
Havvanm yüreği hop hop ediyordu. 
Havva bala örtüler altında oturuyor. 

Kendi maiyeti ile imamın konuştukla
rını dinliyor: 

- Hulle için emniyet llzmı ... Yani, 
bir' gece :mukarenetten mo!ll"&, ertesi sa 
hah ooşamalı ... Ya oop.m~. Ne yar 
panz ?... Boşamaz, boşamaz.. Çünkü, 
beyaz kadın, buralarda görülmü§ şey 
değildir ... Bazılarımız, buna Aşık olabi-

Alman Erkanı harbiye şifre zabiti 
S e mraya ç içek g önderd i 

Sarışın zabit cebinden bir kart çı
kardı ve bir miktar para vererek: 

- Şu şarklı artiste hemen şimdi gü
zel bir buket çiçek götür ve kartımı 
kenarına bağla! • 

Dedi. 
Kartın üstüne şu kelimeleri yazdı: 

"İkinci katta beşinci locadayım.,, 
Takdir karınız. •. 

Zabitlerin sahne arkasına gitmeleri 
yasaktı. 

Semra kartı alıp yukarıya bakacak 
olursa, genç Alman zabiti de kendisi
ni uzaktan tanıtmak fırsatını bulacak
tı. 

- Ondan sonrası kolay.. Hele bir 
kere göz aşinalığı tesis edelim. Çıka
cağımız sırada bir kart daha gönde
rir, kendisini lokantaya davet ederiz. 

Diyordu. Garson bahşişini alıp git
ti. 

Üçüncü perde açılıyordu. 
M.ilzik değişmişti. 
F!iit, keman .. ve piyano ve ud sesle· 

ri yükseliyordu. 
Almanlar için işidilmemiş orijinal 

bir müzik. 
Semra kulis arasında dururken, gar

son büyük bir buketle şarklı dansözün 
yanına sokuldu, buketi uzattı. 

Semra derhal çiçeklerin arasına bir 
toplu iğne ile iliştirilmiş olan kart dö 
viziti çekip aldr .. Okudu: · 

B. D. Von .5taııke 
Alman Erl..cimharbiye dairesi §ifre 

zabiti, yü:::ba.Jı 
Semra sevincinden çıldıracaktı. 
Daha sahneye atıldığı ilk gecede 

kendisine, tam aradığı yerden bir Al
man zabiti buket gönderiyordu. 

Sevincini belli etmedi. Garsona: 
- Odama götür. 
Dedi.. Kulisten çıktı. 
Dekor değişikti. Sahnenin ortasında 

bir çeşme vardı. Çeşmenin yalağında 

bir kaç kuzu su içiyor.. Semra köylü 
bir çoban kızı kıyafetinde görünüyor
du. 

Bu sahne Almanların çok hoşuna git
mişti. Berlin halkının millt duygularını 
okşayan ve herkesi biranda harekete 
getiren (çoban kızı) şimdi türkçe ola
rak, yüksek sesle çoban türküsünü söy
lüyordu: 

"Ben bir çoban kmynn, 
Göklerin yıldızıyım. 
Beni sevmeyin gençleri 

Yüreklerde ıızıynn .. " 
Semranın çok tatlı, sıcak ve ylikse}f 

sesi vardı. Bu parçayı söylerken yavaş
ça başını kaldırarak ikinci kat localar
dan heşinci locaya gözünün ucuyla 
bakmış .. Locada oturan iki zabiti gör
mekte gecikmemişti. 

Zabitler çılgın bir tavırla Türk ar
tistini alkışhyorlardr. 

Semra zabitlere gülümsedi. Ve hafif
çe başını sallıyarak selamladı. 

Semra timdi kuzularınx suluyor ve 
on!ara maniler söyliyerek çeşmenin ö
nünde raksediyordu. 

Bu sahne çok canlı, çok hareketli ve 
bilhassa milli duyguları okşayıcı bir 
mahiyette idi. Localardan birinde Türk 
sefiri de oturuyor ve sık sık Türk ar
tistini alkışlıyordu. 

Semranın ilk gece gösterdiği bu 
muvaffakiyet, onu ölünceye kadar sah
ne hayatına bağhyacak kadar büyüktü. 
Berlinde hiçbir artist bilhassa (Resi-

lirler.. Kafasını kessen boşamaz ... 
Ben kimseye itimat edemiyorum doğ-
rusu ..• 
İmamın bu sözlerine karşı ağalar 

telii.şa düşüyorlar: 

- Peki, ne yapacağız? Mutlaka hul-
le lazım ... Efendimiz öyle emretti. .. 

Bir diğer haremağası: 
- Hem de bu gece .. 
İmam: 
- Yarın gece olsa zararı mı var? ... 
- Bilmeyiz. .. L.~kin, efendimiz öyle 

emretti... Yarın geceye kadar bu iş 
bitmeli. 

- Hayret ... Halbuki, onlar yolda .. 
Av, bir haftadan aşağı sürmez. Eğer 
biraderim olsa, bak, boş1yacağına e
m in olurdum ... Lakin biraderim de u
zaklardadır. Yarından evvel gelmez.. 

Gene haremağası: 
- Bugün bu iş bitecek! - diye emret 

ti. 
- Açıkçasını söyledim ... Kendimden 

başka bu köyde kimseye itimat edemi
yorum ... 
Haremağaları, kuşbeyinleriyle bir 

türlü işin içinden çıkamıyorlardı. 
Havva, yüzünü gözünü örten örtüle

ri biraz kaldırdı. Aralıktan imama bak 
tı ... Yetmişlik, fakat hala dinç ... Hala 
kendisinden bir şeyler ümit edilebilir .. 
Kır sakallı çenesi, acizle titremiyor ... 
"Ah, haris herif! Beni gözüne kestir
di... Başkasına kaptırmak istemiyor!.. 
Pek ala öyle olsun ... İhtiyar ama, zen
cilerin ihtiyarlan da herhalde yaman 
olur!,, diye düşündü. 

Usulla seslendi: 
- Şşşştl 
Haremağaları yaklaştılar. 

- Bir şey mi emrettiniz? 
- Anlasanıza, işte... Kendine isti· 

yor ... Tabii değil mi ya ... BUtün para
lan kendi alacak. Bari nikahı başkası 

························-·-··············--· .. ·-·· . . 
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denz) tiyatrosunda bu kadar alkıştan· 
mamış, bu derece takdir edilmemişti. 

Necmi Bey partrde dokuzuncu sırada 
bir koltukta oturuyordu. Kendi kendi-
ne: 

- Bu kız cidden büyük bir sanatkar 
ruhu taşıyormuş. Bu vesile ile ondaki 
istidadı da meydana çıkarmış oldum 
Vatani vazifesini bitirdikten sonra, is
terse, daima sahnede kalabilir. Çünkü 
bu, onun için bir istikbal ve bir gelir 
meselesidir, diyordu. 

Semrarun üçüncü numarası da mu
vaffakiyetle ve alkı§larla bitmiş, perde 
kapanırken halk Semrayı birkaç kere 
sahneye çıkartmıştı. 

Semra sahneden çekilince ilk önce 
kendisini tebrik eden tiyatro direktörü 
Her Mililer oldu. 

Semra odasına girerken, birçok gar-
sonlar, ellerine rengarenk çiçeklerle 
bezenmiş büketler getiriyordu. 

Semra bu büketlerin üzerindeki kart· 
la::ı okudu. Hiç birisi onu alakadar et
memişti. işte gene ilk gelen garson. E· 
tinde bir kart daha .. Yavaşça yanrnr 
sokuldu: 

- Yüzbaşı Ştanke gönderdi. 
Garsonun getirdiği kartta şu keli.me

ler y:ızıuıyordu: 
.'Ben htan!>ulu ve Türkleri çok iyi 

tanıyan dost bir askerim. Bu gece ti
yatronun kar~ısındaki lokantada ıizi 
bckliyeceğim .. , 

Semra garsona gülerek başını saııa

dı: 

- Peki geleceğim. 
(Devamı oor) 

kıysın, bu iş de olsun, bitsin .. Bu j 
nasıl olsa emniyetlidir, beni yarJll 
hah boşamamazlık etmez. .. 
Haremağaları, kandılar: 

- İyi söylediniz! ... - dediler. -
mevkiindcn korkar ... Hem de ihtİ~ 

Havvanm istical göstermesinin 
bcbi, belki bu i§ bozulur da bir be 
çıkar, maksadına nail olamaz diye 

Afrika erkeği.. 
Abanoz gibi simsiyah, sırım 

erkek .. Varsın ihtiyar olsun .• Ne 
yarlar var ... 

Hemen müezzinler çağınldı. B 
dan biri dua etti, ötekiler tıahitli 
lan ettiler. Merasim tamamlandı. 
kah kıyıldı. 

Havva, yeni gelin gibi hcyecnnl 
yordu. Sanki hiç erkek görmeırıi, 
Sanki kızlığın kapalı zindanı iÇ• 
bütün zevklerini hapsetmiş, çil 
müş, saklamıştı da, işte, karşısınll 
kısmet çıkıyordu .. Ve hayatın tJ 
ilk defa olarak bu gece alacaktı .. 

Yaşıyacaktı ! 
Bütün gün, akşamı iple çekti ... ~ 

yet, haremağaları, kulübenin etr 
da nöbetleşe kordon çevirdiler. 
koca züfafa girdi... Yalnız kaldılıı 

Bir kerevet ... üzerinde uzun " 
koyun postları .. Biribirlerine ekle 
ler, ge.niş bir yatak örtüsü teşkil 
yarlar! Ayni şekilde içli dışlı ka 
lan bir diğer büyük koyun postll 
yorgan vazifesini görüyor ... 
İmam, "safa geldiniz,, e taallfl 

den cümlelerden sonra, bu yorganı 
terip: 

- Geceleri bu sahil serin ~ 
da... - dedi. - GUndilzUn ak"ine 

ayaz, bir ayaz .. Bu kalın yorganı 
meye mecbur kalıyorum .. 

Havva, ona, en işvekiır tcbcs 
ile gülerek: 

- Bu gece için meraklanınayıP.. 
zi Uşütmem ... Öyle sanlır, sizi kO 
ma alırım ki ... 

- Estağfürullah ... 
- ? .. 
- E;,ta.ğ.C'Urulah ... Sizin gibi yU 

bir hatuna bizim gibi aciz bir iJil 
kem gözle bakması kabil mi? ... 
kim oluyorum size el uzatacak? 
olun pE!.rmağım bile bir yerinize d 
mez. .. Yatağın öte ucunda cdeb 
yatanın! 

- Fakat hulle ? ... 
- lşte nikahımız kıyıldı. 
- Nikah kıyılması kafi mi? 

manasiyle izdivaç olmak lazım 

mi? •.. Hullenin şartı o değil midit 
İmam: 
- Ben, din derslerimi, Mısırdll 

medresede aldım... üstadımız 
derdi ki, hulle için, nikah ve ayni 
ğa yatmak kafidir. Bir gece karı 
ca koyun koyuna uyur... Ve huılt 
tamamlanır .•. Şartı böyleymiş ... 
böyle biliyoruz. 

Havva, çattı belaya .. Ne umu~'° 
ne buldu!! 

Bir meşaJe, kulübenin içinde lt 
na kıvrana yanıyor. gölgeleri bit1 

ne karıştırıyordu ve zencinın viJC 
ile kendininki hakikatte sarma.Ş d 
mazken, duvarda birib' rine giriY0 

Yaklaşıyor, uzaklaşıyor, yaklaş!) 
du. 

Havva, sesi ihtirasla titriyere}· 
imama davetkar nazarlar ataral<: 

- ' - B.r yatakta sa~ahlıyaca~ız ~ 
Koyun koyuna .. Senınle .. - dedı. • 
di, soyun ... 
İmamın bir büyük kavuktan ,.e 

de beyaz entariden b~ka bir şeY 
diği yoktu. Kavuğunu çıkardı. J\ltl 
takke .. Gündüzlük entarisiyle beril 

yatağa girdi. l< 
İsveçli kadın, onu tahrik edere 

reketlcrle soyunmağa başladı. aeJI' 
nasıl? ... Sırtında ne var, ne yolC~ 
rer birer ağır ağır attı. BcmbeY~ 
gibi vücudiyle ortada durdu. 

- Aman, hatun, örtün.- .Al} 
(.Devamı tıV . 



SİlltAEM.4 
ZALiM 

Oliver Hardi 
tarafından 

KOMiKLER! 
aleyhinede karısı 
bir dava açıldı 

Amerikalı komik artistlerden Stan Servetimin büyük bir kısmını kumar
Lorel geçenlerde karIBı tarafından da kaybetti. 
mahkemeye verilmiş, madam Lorel Bana karşı sadık da durmuyor. Qe. 

kocasının zalimliği hakkında söyle· çenlerde bir kadının evine elinde pa· 
medik lif bırakmamııtı. Şimdi Stan ketlerle girip içeride yarım saat kal· 
Lorelin fişman arkadaşı Oliver Hareli dığınr görenler varJ,, 

Bakalım mahkeme ne karar verede kansı tarafından dava edilmiştir. 
cek? 

Madam Hardi kocasından boşanma- --------------

Yenı A,...,._ ~ Della 

lAnd gri .... w aıtragandan tı7c 

'*' Mıııll«le 
Davalara karşı 

tedbir 

ğı ve her ay 2500 dolar nafaka baila
masaını istemektedir. 

Sebep olarak kocasınm "Zalim ruh
' lu,, olduiunu iddia etmektedir. Ma

dam Hardi mahkemede şöyle demit
tfr: 

- Onun sinemadaki haline bakıp 
kendisi hakkında mUsbet bir hüküm 
vermeyiniz. Bilmezsiniz o ne zalim 
rJbludur. Filmlerinde arkadaşı Stan 
Lorele nasıl fena muamele ediyorsa 
hayatta bana karşı öyle hareket edi-:Ameriırada hemen bütün Amerikaıı 

lll&lı fl1mJerJ.n bqmda 111 yolda bir i-
'baı"e halka g&lterillr: -------~---

yor Sonra mUthiı bir kumarbazdır. 

"Bu filmde ba1ıai geçen blltttn phm- Sinemaya dair 
Jaı. hayalldJr; hayatta veya ölil Jdmae rakam 1 ar 
kaatednmit deiildir. Benzeyişler olur- Sinema filmlerinin genişliği 35 mi-
lla bu 88.dece b' tesadüf eseridir.,, limetredir. Bir metrede 52 resim var-
~yle yapıl.muma sebep son zaman- dır. Projeksiyonun sürati saniyede 24 

larda Amerikada birçok kimselerin resimdir. 

llnema tlrketleri aleyhine yaptıktan Bir metre film 2,3 aanfyede, 100 
filmıer dolayısiyle dava açıp bazan metre film 3 dakika 39 saniyede göste
t&zmtnat koparmağa. muvaffak olma- rillr. 3000 metre filınin projeksiyon 
lanc11r. Şirketler tennfnat ödememek mt1ddeti i8e 1 saat, 49 dakika, 39 sani-
içbı 1IU çareyl bulmuolardır. J8dir. 

Sinema 
seyircileri 
Bu hafta 220 

milyon kişi 
Vaşingtonda Amerika ticaret daire

sinin neşrettlfl istatistiklere göre b(1. 

tt1n dünyada bir haftada sinemaya gi
denlerin yekt\nu 220 milyon kişidir; 

bunların 80 milyonu Amerikalıdır. 
Sinema sana.yüne yatırılmJI olan 111' 

maye blltiln dünyada 40 milyar frank· 
tır. Bunun 30 milyarı Amerika film • 
nayilndedir. 

Film studyolan 1935 aeııealnde 4lS 
milyon frank, 1936 seneliııdeyae 'l& 
milyon frank masraf yapJDI§la.rdır. 

Amerikada bUtUn filin stüdyolan 
emrinde cem'an 28.000 Jdei çalı§lnak
tadır. 

Bir senede filmler için vasati olarali 
1300 mevzu kullamlmI§br. Orijinal 
mevzularm neden az olduğu timdi an
J.aoıbyorl 

)} Daha ancak bir filın _çevirmiı olan 
Mey Fransin isimli genç Fransız artis

ti Holiwda çağnlımttır. Amerikalılar 

yeni bir Simon Simon mu keıfettiler 

deniniz'l 

~ Amerikahlar meşhur adamlann 

hayatlanm filme almağa başladılar. 

''Put&r,,den sonra şimdi "Madam Kü

ri,, ve "Nobel.,e dair filmler bazırlanı-

}} Holivudda bpanya harbine 
üç film hazırlanmaktadır. Bunlardan bi· 
rinin adı "Alkazar,,dır. Universel tara• 

fından yapılacaktır; baırolil Con Va,
neye verilrnittir. Diğer filmin ismi de 

•• Alkazann muhasarası,.dır: Fob tfr
keti tarafından yapılacaktır. 

Uçüncil filmin baı artisti Aliı BracH
dir. 

yor • .,Madam KUrl,, rotil tren Dün ta- }} DuğlH Feyrbanksın nki 
rafından temsil edilecektir. "Sara Ber- Meri Pikford genç ve mc-şhur 

• nar., filınl de aynca hazırlanmaktadır. Çarlı Rojers ile tngilterede evlenecek

tir. Meri Pikford şimdi 46; müstakbel 
kocasr ise henüz 28 yaşındadır. 

... 

~ Janet Gaynor ile Fredrik Marş 

''bir yıldu doğdu., filminde beraber oy

nayacaklardır. 

)} Boria Karlof gelecek filminde ca-

navar rolUnU bırakarak sempatik ve 
normal bir adam rolü temsil edecektir. ' 

RoUl bir cece bekçisidir. 
~ Karol Lombard ve Adolf Menju 

beraber bir film çevireceklerdir. 

}} Anna Bella koca11 J an Müra ile 
Mımr ve Hindiıtanda uzun bir seyahate 

çıkmııtır. Ay ıonunda Parise dönecek

~ Usun ıı:amandanberi beraber yap
yan tenor Jan Kipura ile Marta Eggert 

bu ay Katoviç belediye daireıinde evlen 

melerini tescil ettirmitlerdir. 

Dünyanın en fena 
filmi 

.Amerikamn Boaton eehrinde ''Flne 
Arto, linemuı geçenlerde milşkUl bir 
vaziyetten dlhiyane denil~bilecek bir 
bultıela kurtulmuetur. 

Bu aiııema evvelce imzalamış oldufu 
bir mukavele mucibince bUtUn filmle
rini göstermeye mecbur olduğu şirke
tin yeni bir filmini görünce kötüniln 
kötUaU olduğunu anlamqtır. Ne yap -
malı? Filmi göstermeye mecbur; bu 
takdirde mUtterilerini kaybedecek .. 
Nihayet bir çare bulmuş ve yeni filmi 
111 tekilde ilAnlarla reklam etmiştir: 

"Dtlnyanm en berbat, en manasız 
filmi!,, 

Aynca müşteriler arasmda bir de 
tenkit müaabakası açmış, baylece si
neması iki hafta dolup ta17rnff'Jr. · 

~ Amerikalı yıldız Bet Deyvis lnaa.• 
turatla bağlı olduğuna ehemmiyet ver-

miyerek Holivuddan Londraya gltzlÜli 
ba9ka bir ıirket hesabına çatıımağa baf
lamıştı. Amerikalı tirket, yıldızı Loe-
drada dava etmiı, mahkeme tirkete ~ 
vermi1tir. Bet Deyviı daha üç sene Ho

livudda eski şirketi emrinde çabflll&la 
mcchur bulunmaktadır. 



ispanya tarihi baştan başa 

Kan ve 
zulür11dür 

Kıran ı?edıro, aınıasooılD, kaırosoınıoo 
lhlaUasılliln ve t§lDu='jye~eınnnn masnu 

IQ>o ğ aızo at .~J~A m o ştı 

Kortez Mek8Vcu ~ Morrteımmanın loa.r~ Guat8Tn01cr:ı ~ken.u yaparken 
Şimdi biribirini merhametsize~ tarafları olan başvekil general Prim 

boğazlamakta olan İspanyollar 1000 öldürüldü. Bir iki hafta sonra da 
senedenberi ayni işi boyuna tekrar e- Madrit sokaklarında kendisine karşı 
d~elmiş bir millettir. bir suikast yapıldı. Kral Amadeo iki 

:Amerikanın yerlilerine karşı 18. 
paµıyollann yaptık.lan mezalim say. 
makla tükenmez. Kortez bir emirle si. 

]Ah.sız 600 Meksikalıyı kestirmiştiAyni 
adam yerli krallardan Moutezumanm 
kardeşi Guatemok'u bütün arkadaşla 

riyle birlikte kızıl ateşler üstfin.de 
kızartarak öldürtmüştü.. Bütün tarih 
~llann kan dökinıekten ·hoşlan. 

dık1armı anlatmaktadır. 

.}sp#.yada dahilt muharebeler baş
ıainası b1lh3AAIL 18 inci yüz yılın son 

kısmında, Napolyon Bonapartm Is. 
panyol işlerine müdahalesinden sonra 
başlamıştır. Bundan başka şimdikine 

çok benziyen bir kardeş kavgası da 

sabık kral Alfonsun büyük annesi 
1.raliçe Jzabella günlerinde olmuştu. 

sene içinde istifasını basarak çekilip 

gitti. Bundan sonra ilk İspanyol 
cumhuriyeti ilan edildi ve bir sene ya. 
şadı. Bu bir sene de dahili muharebe. 

lerle boyuna kan döküldü. Kan ve ha· 
rabl arasında general Martinez kam. 
posu isyan bayrağını açarak kraliçe 

lul>ellanın oğlunu on ikinci AlfODS6 
adiyle tahta çıkardı. Bu adamın kral. 

lığı oldukça sükQn içinde geçti ve bun 
dan birkaç zaman evvel l.spanyada n 

kovulmuş olan oğlu on üçüncü Alf on
so babasının yerine çıkmıştı. 

* • • 
İspanyanın ilk tarihini, Afrikadan 

gelen Magribi istilası kanla bulamış. 

tır. lspanyollann, Mağribileri menı 1 

leketlerinden dışanya sürmek için a 
sırlarca müddetle yaptıkları savaşlar 

bu millete eşine nadir esadüf edili"." 
bir merhametsizlik aşılamıştır. 

İspanyol liderlerinden Pelayo 

HABER - 'A'kşam poşlasr 

-. 

ÇoeuklarJnıza şu 

hareketleri yaptırınız 
Bunlar, . yavrunuzun ··- sağlam vesıhhatli 

yetişmesine hizmet eder 
Sporun eğlenceli olmasına milkabil, jimnastiğin sıkıcı 

olduğunu herkes bilir. Resimlerini gördüğünüz bebeğin · 

yaptığı hareektlere, çocuk sporu adı veriyoruz. Çünkü, ço
cuk bu hareketlerin yaptırılmasından büyük bir zevk du-

yar. Zevki temin eden şey, bilhassa her harekette gördüğü 

manzaranın biribirinden farklı olmasıdır. Diğer taraftan 
bunda bir oyun hususiyeti de vardır. Adalelerin hareketi, 

kanın deveranını daha canlı hale getiriyor, hücrelerin fa. 
aliyetini mümkün kılıyor, iştihayı ve teneffüsü fazlalaştırı
yor, ve çocuğun ilk hareketlerine bir nevi bu.zur getiriyor. 
Bu suretle çocuk ayni zamanda vücuduna sahip olmak ka· 
biliyetini kazanıyor. İl~ve edelim ki, ayni hareektler, be§ 
ve altt aylık çocuklar da ekseriya tesadüf edilen tutukluk, 
uyuşma gibi mafsal ve adale hastalıklarına imkan bırak

mamaktadır. Çocuklanruz üzerinde a§ağıda gördüğünüz 

hareektleri tatbik etmeniz yavrulannızm inkişafma, sağ· 
lamlrğına hizmet edecektir. Çocuk babaaln, çocuk anaları 
bu hareektleri yaptınnu. 

kuvvetlendirmekte mühim bir yer tu -
tar-

2 - Bu hareketi yaıı ilerlemit olan
lar bile güçlükle yaparlar. Anne çocu
ğ'pn iki bacağını tutarak ve bacaklan a
rasından yavrunun ken..Jisini zevkle ıey
retmeıini temin edebilecek bir tekilde 
yapmallChr. 

3 - Bebeği bacaklarmdan tutup i 

y.ercleft biraz aymmz. F.U.t, biitün ada
lelerin hareketini teoıia etmek için, •· 
yaklann mevkii sabit kc1imak üzere, vü

cut sağa ve sola muntazam hareketlerle 
sallanmalıdır. 

4 - Bu gördüğünüz hareket ço -
cuğa tatbik edilebilecek olanların en 

gücüdür. Bebek ıırtünü yatınlmı§br• 
Annenin çok ani bir yar:lnniyle oturmu~ 
vaziyete gelir. Bir iki <leta yardımla ya-- ' 

pdan bu hareketten sonra, çocuk kıaa · 
bir z~da bunu kendi kendine yapma 
ğa baılıyacakhr. 

S - Bu hareketle çocuk dünyayı 

.. 
tert görür belki de, tavancfa ıinek v~ 
bu •inekler ona ,sainiyorlarmıı sibi 
lir. Bu hareket çocuğun bacak adalelf' 

riyle, bel adalelerinin muntazam inl'r 
§ah, ve alestikiyet:ini temin eder. 

6 - Çocuk bir akrobat gibi köpı4 
kurar bu hareket ona vücudunun çe~~ 
ve kıvrak olmaıım temın edecekW'' 
Yalnız bunu çok tekrar eUirmemelidi'' 
Günde iki defa yapmak kilidri. 

7 - Bebek yapbğı apordan, bü1'i~ 
bir maçl ka.zanmıt apor~u kadar ~ 
nundur ve betiiinde rahat bir c.UnlenJJl1' 
ye dalar .• 

İspanyaya !.Amerikadaki sömürge 
)erini kaybettiren zalim ve müstebit 
ikinci Ferdinand 1833 senesinde tah. 
tını erkek evladı olmadığı için kızı 
habellaya bırakmıştı. ispanya tah

tında daiına bir erkek görmeğe alış .. 
mış olan halkın büyük bir kısmı isyan 
ederek tahta Fer.din.andın kardeşi 

Karlosu getirmek istediler. Karlos 
taraftarlan ile kralcılar ara. 

sında tam altı sene süren, kanlı bir 
kardeş kavgası oldu. 

Mağribileri aldatarak dar Kovadan . -------------------:;.__-======,.------------------

Kraliçe Izabella evlenmek çağına 
gelince Fransa kralc Lui Filip, yeğeni 
Don Fransisko ile evlenmesinde ısrar 
etmişti. Bu' adam çocuk yapamıyacak 
kadar hasta idi. Varissiz taht bıra. 
kan Fransız kocalı. bir kraliçenin sal. 
tanatma tevarüs etmek kolay olurdu, 
Kraliçe babella bu zayıf koca dolayr

siyle her zevki ta tmağa kalkışara \ 
yapmadığı rezaleti bırakmamıştı. Gü. 

zel zabitlere.devletin bütün hazinesini 
israf etmiş ve 1spanyol sarayı Avru. 

pada bir rezalet kaynağı olmuştu. 
Bunun üzerine Karlosçu ve liber<\I 

bütün İspanya ~lele vererek kraliçeyi 

Fransaya sürmüşlerdi. Orada da öm. 

rünün son gününe kadar rezalet \'C 

iskanda] içinde yaşamıştı. 

Boş kalan İspanyol tahtına bir Ho. 

henzolrn prensini getirmek mesele

si 1870 Alman - Fransız harbine se
bep olmuştu. 

Bunun üzerine İtalya kralı 
• 

Humbert'in kardeşi Aosta dukası. 

kral Amade<> adiyle İspanyol tahtını 
kabul etmişti. 

Fakat daha l.spanyol toprakların:ı 

adım atmadfın kendisinin en kuvvetli 

ga geçitlerine sokmuş ve burad{l tam 
200 bin kişiyi boğazlamıştır. 1span. 

yada. Mağribi kralhklarından en sonu 
Amerikanın keşfedildiği sene düş
müştü. 

Orta çağların meşhur bir lspanyo. 
lu kral zalim Pedrodır. Bu adam gö-ı. 

lerinin önünde öldürttüğü binlerce k;_ 
şiden başka kendi anasını, kansrnr 

halasını ve bir ye<!"enini boğ-azlatmış, 
Santiagonun baş piskoposu ile Grana. 

danın Mağribi kralını boğdurmuştu. 

Nihayet kendisi de üvey kardeş« 
Hanri dö Trastamar tarafmdan bi .. 
çadırda öldürülmüştü. 

lspanyol hanedanının vasıfların . 
dan bazıları "Deli kraJiçe Joanna., nm 

şahsında en yük.sek derecesini bulmu~ 
tur. Büyük yarihçilerden biri.si tıu 

kadın hakkında bakın neler yazmıştır: 
"Kraliçe koca.c:ıınrn ce~edini gömü

lü olduıtu yerrlt>n Gradanaya taşrma. 
i;a karar \·erdi. Vol.a crkmadan e""'' 
ce~edi hiır.at görmek idn şidrletle rs 
rar etti. ('f'c:o:et mezarıfa'1 c1karıldT. 

Jçiee olan Mri kurşun. iJdnci~i de tah-

ta tabutlar a~ıldr tahnit edilmi~ of. 
ma~m.a rağmen iç tabutun icinde an 
cak gemikleri kalmıştı. Kraliçe bun 
tara eliyle dokunmadıkça tabutun 

kapatılmasına miisaade etmedi ve biL 
tün bu iirpertici manzara esna.sınd.1 

en küçük bir heyecan eseri bile gö~w 
termedi. Kocasının ı;apkınlığını yaka· 
lamış olduğu günden beri bu kadının 

On doku.zım01t ~ !sptıny(I, dahili · kliseten.n yağma edilmesi ve papasZarın öldii:rüınıe8' 
gözlerinden bir damla yaş aktığı g9. )'ordu. ÇünJfü kraliçe (ruhunun güne liseye girecek kadın derhal öldütülift 
rülmemiştir. şi battığı için gün aydınlığında yüzü dü.,, sS{ı 

Tabut dört at koşulu muhteşem bir nü göstermemeğe ahdetmişti.) lspanyol krallarının, başlıca 'f 1,. 
arabaya kondu. Arkasından rühban, · Konak yerlerinde tabut kiliseye ko olan deliliği, ifrat derecede barbıJ! :ı· 
asilzadeler ve kraliçe ile maiyetinden nuyor, çevresini nöbetçiler koşatryor ğı doğrudan doğruya kraliçe Joarı"ıı 
müteşek~il kocaman bir alay yürüdii. ve sanki dün ölmüş gibi cenaze ayin- dan 1evarüs ettikleri neticesine -ratl 
Bu kalabahk yalnız geceleri yol alı. leri yapdı,ordq . . Tabutun olduğu ki~ bilir, . ' 
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M•fhur ••YJ•h ve muharrir Lovvell Thoma• 

2 Türk tayyaresi bizim 25 tayyaremizl 
öyle bir vaziyete getirdiler ki sornıayın 

Bir rasıdımız yaralandı, iki pilotumuz yaralandı, iki tavyaremiz düştü, 
aıtı tanesi yere inmek mecburiyetinde kaldı, geriye kalanları da 

öyle bir sepetıeyiş sepetledıler ki .. 

İki Halberıtada kartı havada yirmi) 
beş tayyaremiz olduğu halde Türkler 
1ilSıtJarırnızdan birini öldürdü, iki pilo
tıınıuzu yaraladı ve iki tayyaremizi kur 
:ıınıa yere düşürdüler. Diğer altısını 
Yle zarara uğrattılar ki bunlar ancak 

t'rc varabildiler. İki Türk tayyaresi ise 
"il kadar işi gördükten başka yirmi beş 
tayyareden geriye kalanlan önlerine ka· 
tıp öyle bir kovaladılar ki. Bu ideta izah 
Cderniyeceğim bir kabustu. O günleri 
~·· U§ünmcktenıe Gazzeden sonra gelen 
~\'inç]j günleri gözlerimin önünden ge
S~rrneği tercih ederim. Hava hakimiye
~lli elde ettikten aonra kaybettiğimiz 

dik. Fakat herkes kendi bildiği gibi ha·ı 
reket ediyordu. Harp sahasında her 
ıey karmakan§ık oldu. . 

Perdeyi aüvarilcr açtı: TUrk tak· 
viye kıtalannın şarktan gelerek içeriye 
girememelerini temin maksadile Gaz
zeyi sarmak için tanyeri ağarmadan 

dört nala kalktılar. Atlı fırkalar işlerini 
çok güzel başardılar. Hatta Birrüssebi 
yolunu bile keserek, kumandayı ele al
mak ilzere Gazzeye gelen Türk genera· 
linl esir ettiler. 

Herhalde o Türk Filistinde en çok 

değil mi? Hiç de böyle değildi. Bu ha- caklan işi biliyorlardı. 
her umumi karargaha korkulu rüyalar Tepenin çevresindeki !renk inciri or
gördürdil. Bu zat yeni Türk fırkalarının manma varıncaya kadar durmadılar. O· 
kumandanı idi .. Onun Gazzeye muvasa- raya varınca da pelc fazla oyalanara · 
latı, fırkaların da pek yakınlarında bu- gecikmediler. Dikenlerin arasından ken 
lunduklarına delalet ediyordu. Bunlar dilerir.e yol açarak Türk siperlerinin i· 
Gazze garnizonunu yirmi dört saat için çine daldılar. 
de takviye edeceklerdi. Geride umumi karargahım olan ku-

Bütün bildiğim: Kıtalarımızın hemen 
hepsile teması kaybetmi§ olduğumdu. 

Ve yetişebildiğim kıtalar ise komşulari 

le temasta değildiler. Sonra Halberstad' 
lardln birisi, üstümüze bir bomba attı. 

Bu sefer de her §eyle teması kaybettim. 
Ayıldığım zaman ortalık karanlıktı. 

Hizmetçi neferim başımı yaş b:r bezle 
ıslatıyordu. Bir taraftan da: 

- Yüzbaşrml Şimdi nasılsınız ? diye 
soruyordu. 

(Dcııamı var) 

öğleye doğru piyade taarruzu Ali lübede her şey Arap saçı gibi idi. Gaz· 
Muntar dağına doğru inkişaf ediyordu. zenin kuşatılmış olduğunu ve şehre gir 
Fakat sis dolayısile bu hücum en azı meğe hazır bulunduğumuzu bilmiyor· 
bir buçuk saat gecikmişti. Bu piyadeler duk. Piyadenin Ali Muntar dağına hü
Çanalckalecte pişmiş adamlardı; yapa· cum ettiğinden haberimiz yoktu. 

~__:__:__::_~~----=-------~---=-----~~..:_~~------------~----~~ 

Bizim görüşümüze göre Gazze meydan muharebeleri 
_ 1 _ yiik 1.."'ltvuetl.er göndermek kiılf etine ii.cr'L<mıcsile birlikte yüriiyccclrli. Dt1-tr tayyare i!rin Türk ve Almanlardan 

beşer tayyare dütürdUk. 

Pa9t ıunu da söylemekten çekinmi· 
)'cteğirn: Gazzede bize duman attıran 
tı iki Türk yahut Alman ayyareclalle 
:İinyanın en mükemmel ordulan hem 

pşınp kalan bir zat olmu§tUr. Payton 
arabasına binmişti. ArkaSJnda erkanı 

harbiyesi olduğu halde yol boyunca sü· 
kQn ve vek;ırla geliyordu. İngilizlerin 

taarruz etmekte olduklarını bilmiyor· 
du. Hatta otuz kilometre dahilinde bir 
tek İngiliz askerinin bile bulunabilece
ginden §Üpbe bile etmiyordu. Avustu· 
ralya kıtalan birdenbire onun etrafını 

lngllizleri iki defa yendiğimiz (J(ızze 

muharebeleri1ıi bir de kendi noktai na
zarımıza göre gözden geçirelim: 

katlatıd1Zar. tıizden.se Amiral Weyms kımıandasın-

General Dilbelin Tcumanda.srnda a.şa- daki Hint fil.osu ia§e ve i1cma.l i§lcrin

ğı yukarı 50.000 a.skcri bulan 4! inci de yardım edecek vo U'ızım oldukça 
5! inci ve 54 -üncü p-iyade fırkalari!.e 7~ra ordıısııyl4 birlikte harbe ~tirak 

tak"Tiben flç siivari fırkası ve bımların edecekti. 
c hakkile övünebilir; onları lngl!ız 

0tdusuna alabilmek i;in ben bile defi· 
11
cler feda etmeğe hazrum. Bu ikisi iı-

ttrl,rse düşmanımız olsunlar, hakikaten 
ttlcrt bulunmıyacak derecede büyük 
ıınctJardı. 
~azan irtibat zabiti hizmetini görU· 

~unı. Gazzedeki o fel!ket gününde 
tama aanldılar. Beni umumi karar-

~lhta telefon ba§tna oturtup gelen te· 
·fon haberleri ile telgrafları almak va
~Caini bana verdiler. tşte olup biteni 
b· ~den biliyorum. Daha doğrusu hiç 
d 11llıirorum: çUnkU haber gelmedi ve 
erdin bUyüğü de bu idi. Eğer haberler 
t~=<; "1"" ~11• r,.,,;~,.ti ~ 11 rrl11r;oH1ir· 

• 

kuşatrverdiler. . 
Keıif kolu kıtasma kumanda etmekte 

olan çavuş gülerek: 
- Bonjur 1 Sabah aabah böyle erken

den nereye te§rif? diye sorunca Gene· 
ra1 küçük dilini yutacak derecede bir 
hayrete düştü ve : 

- Gazzeyel .• 
Diyebildi. 
Çavut da: 
- Yanlış yola ıapmr:ısmız. Ganeye 

değil hapishaneye gideceksiniz 1 
Karşıhğtnı verdi. 
Generalin esir alrnmaınnı hiç 'üphe

ı-iz ivi bir ll'ıber olarak tel~kki ederf' iniz 

lngiliz istihbarat zabiti Todd Gilne
yin dediği gibi Ronu:ıni muharebesi ln
gili.z kumanda heyetine, kendi 1914 -
15 tabiye'lcrinin Sfivcyş kanalını mu

hafa.za edemiyeocğini an'llıt m1ştı. MiJ

dLJ/aa.nıu şark salıilinde daha ileriye 

sürülmesi lüzumunu iyice görmeye ~ 
lamışlardı. 

Bununla beraber bizim kuvvetlerimi 
zin ya004 yat'O.§ erimekte olması da 
Fili.tJtinde artık 1.."'ltvı:etli bir T i;rk te-

csmm.iWnün kork"'lı,~·u, ihtimcllerini a
zaltmıştı. Bizim çöldeki kuvı•etlerimiz 

pek ~yıftı. Ancak iki üç bin tUfeği 
bulan bıı Tcu111:ete karşı lngiı;zıer çöl 
1uıre1côtını 1taprnak içi>ı bakı;ı 11e Mi-

muhtelif hizmıetlerini görecek pek ka- Filistin hareJccitına donanmanttt i§fi-

Zabtılık menzil ve nakliye k"1t'aıarı. 
Britanya kımuında hmJetinin tasar

Uıdığı harp planı çok yavaş ve ttsul

perest bir projmJdi. Tiikemnez malze
me ve i~çiye lü::1tm 1xırd1 . Bıtrada ok'ı.L· 

makta olduğunuz hatırattan anlamış 

olduğunuz gibi lngi!iz ordusu. Türkle
rin bir solukta aşıp ka7tala dayandık
ları harekdtı ancak tam aralıklı bir 

demirı1olu He içile.cek stıyu Mısırdan 

getiren 8U bortı 1'ırı tesisatı yaprru:ıJ,· 

suretiyle başarabileceklerine 1«1.rar 
verdiler. Ordımım ilcrlcnıe.<ıi 1nt ';:tlcriı• , 

raki meselesi de lngllizün·le mfıttefik~ 
1.6ri arasıntfa bir entrikJJya ve.rile o~ 
mU§tu. lngi7iz ku,mıındanl1ğ& Am.Cral 
Dlispiçin kumandasındaki Frarnnz Su-

riye f ilo.<nımm yardımını faydatlız ut: 
lii::um.su:: görn: ü.ştU. Bunun tilrkçcsi 

siya.<ri ir.aplar d.olayuriyl.e lngilizTer 
miilfefiklcri olan Fratı81zlan at'latarak 
Filistin harekatına i~tirak cttiT11'!em~· 
Terdi. 

Böylece general Ditpelin pişdarl.an 

1916 ağustos ayında BirUlabte oordt· 
Zar. 

ısı G'OZEt; PRENSES GUZE{; PRENSES 

Bu &ırada köyiin kilise meydanında! ulan ortalığı korkunç bir renge boya· 
bir facia vukubuluyordu. Kilise meyda- mıştı. Yavaşça Ulenkaya sordu: 
nmda toptanm.ıı olan halk Petra ile - Acaba San~o Perz kaçabildi mi? 
Ulcnkadan Annanın intikamını almak • - Evet, Annayı da beraber kaçırdı. 
için sabırsızlanıyordu. İçlerinden bazı- Artık ıeytan bile Annayı onun elinden 
lannı~ stildlıı ve itidal tavsiyelerine rağ kurtaramaz. 
men orada bulunanlann ekseriyeti "kö- - O, kurtuldu. Ya biz ne olacağır, 
yün meleği., adıru verdikleri Annayı biliyor musun? 
kaçıran çingenelerin öldürillmeaini isti· - Ne olursak olalım. intikamım alın· 
yordu. Hattl polis gelse bile çingenele- dı ya, ben memnunum. 
ri teıllm etmemeğe, onlan mutlaka dile - Bizi polise teslim edecekler. Zin· 
dikleri gibi cezalandırmağa karar ver- dan köşelerinde çürüyeceğiz. 
nıişlcrdi. Köylüleri böyle harekete en - Düşündüğün ıeye bak. Zindana 
ziyade teşvik eden Demirci Jorjdu. giren adamın mutlaka çilrilrnesi, ölmesi 
ÇünkU Jorj gizlice Annayı seviyordu. lizımgelmez. Zindandan kaçıp kurtur
Bu hissini Annaya ıöylemeğe cesaret mak da mümkündür. Arkadaşlamruz 
edememi§ti. Bununla beraber dtikk!nın ıağ olsun. 
da kızgm demirlere her çekiç indirişin- Bu sırada Demirci Jorj gene köylUle-
de dudaklarından Annanm ismi dökülil- re hitap etti: • 
yordu. Jorj genç ve yakıpklı bir deli- - Bu iki sefili polise teslim etmiye· 
likanh olmakla beraber babasından kal lim. Polis bunlan ne yapacak? Adliye
nıa hayli arazisi ve parası da vardı. ye verecek d:ğil mi? Mahkemelerın İl!e 

Bunun i~in belki gilnlin birinde Anna- nasıl iş gördüklerini hepimiz biliriz. 
nm da kendisini seveceğini ümit ediyor Tonlarla kağrt, fıçılarla mürekkep sar
du. Böyle paralı ve tanınmış bir deli- feüerlcr. Günlerce muhakeme ve müza
b.nlı olduğu için köylutere bu mesele kcr:de bulunurlar. Neticede bu iki al· 
de her söylediğini yaptırabiliyordu. çagı en çok birkaç sene hapse mahkum 

Kilise meydanında yüksek bir yere ed~rJı~r. Or~da rahat edip kaz gibi bes
~knuş hiddetten k:.ıdurmuş bir bale ge- leuir1er. Sonra semirmiş olarak hapis· 
len köylülere ıöyle bağınyordu: harıd,..n <cıkıp geJip hizimlc alay eder· 

- Dostlarım, hepimizin ıevdiği An· ter Bu"lttn için bu işi biz temizlcmeli
nayı çingenelerden birkaç haydut kaçır· yız. Avukatlann muhakemede onlan 
dıla:-. Bunlardan ikisini yakaladık. Bu kar gibi temize çıkıınnalanna rnUsaade 
tar:l b •rifler köyümiizün muhterem pa· ~tmemdiyi.z. ! Bir mahkeme heyeti seçip 
pazmı da öldilrdüler. Papazı öldilren şu hemen cezalannı tayin edelim. 
Yakahdığmuz kara sakallı çingenedir. Umumi bir tasvip ile kar§ılanan bu söz 

Delikanlının bu sözlerinden galeyana teri müteakip yedi kişilik bir muhake 
gelenlerden biri yerde bağlı yatan Pet· me heyeti seçildi.Demirci Jorj muhakeme 
ta7a şid.1c tli bir tekme indirdi. Bu tek- heyetine hadiseyi bir defa daha hulasa 
'henin te$irile Petra gözlerini açtı. Ya- ettikten sonra hemen muhakemeye 
P\tnda L~l~nk:-ıyı ve başlanna toplanmı, baılamalarını söyledi. Bundan sonra 
olan köylüleri gördü. Mehtap altında Petra ile kızın ipl~rini çözdüler. M·Jha 
Yakılan müteaddit J§ıklann kızıl parıl· keme heyetini temsil eden köylülerin 

' 

ve nede bir harekette bulunabiliyordu. 
Petra, Annayı alıp pencereye doğru 

bir adım atar atmaz bahçede patlayan 
bir silah sesi dalga dalga bütün civarda 
akisler yaptı. Bunu acı bir kadın çığlığı 
takip etti. 

Petra, olduğu yerde dona kaldı. Ku
cağındaki Annayı hemen yatağına bıra
kıp pencereye koştu. Aşağı bakınca ip 
merdivenin altında gözcülük yapan 
anası Deburarun kanlar içinde yere 
serilmiı olduğunu gördü. 

Sanıo, soğuk kanlılığını kaybetme
di: 

- Unet olsun, duyulduk. Şimdi ca
nunızı kurtannağa bakalım. 

Petra, anasının bu halini görUnce 
gözlerinden yaşlar akmağa ba~ladı: 

- Nereden bu işe girdim. Bu Alla· 
hın adaleti, diye mırıldandı. 

Ulenka, hiddetle onları teşci etti: 

- Bu senin tedbirsizliğinin cezası. 
Durmanın sırası değil biran evvel kaç· 
malıyız. Yoksa bizi köpek gibi öldüre· 
cekler. 

Hepsi birden pencereye saldırdılar. 
Çünkü alt kattan ayak sesleri gelmeğe 
başlamı§tı. 

Bu aırada Ulenka, Petraya kızı da 
alm:ısnu söyledi. Fakat o, kızla beraber 
kaçamryacağını söyledi. Uılenka ise o
nun yakasına yapışarak hiddetle söylen 
di: 

- Bu kadar emek havaya mı gide
cek. Yazıklar olsun. Ben de seni bir a
dam zannetmiıtim. Korkak. Sen kaçır
mazsan ben kaçırırım. 

Böyle söyliyerek Annayı kucakladı 

ve pencereye koşturdu. Bu sırada San-
§O pencereden çıkını§. ip merdivenden 
aşağı inmeğe hazırlanıyordu . Lalenka, 
Annayı kedisi kaçıramıyacağıru anla
yınca San.soya: 

- Bu hazineyi burach nas.ıl bıra· 

kıyorsun? Bu kızı da al da öyle kaç. 
Hiçbir i~e yaramazsa sana gelecek bir 
kurşuna siper olur. Haydi, haydi.. 

Lalenka böyle diyerek Annayı San· 
§onun kucağına verdi. 

Sanşo Perz, bir koluyla Annayı ya• 
kahyarak diğer koluyla da ip merdivene 
tutundu ve süratle aşağı indi. Falcı ka· 
rının merdivenin dibinde yatan cesedi· 
nin üzerinden atlayarak açını§ oldukla
rı deliğe doğru ilerledi. Bu sırada bir 
silah sesi daha işitildi. Kurşun Sanşo

nun kulağı c!ibinden vızlıyarak geçti. 
İspanyol tüccarı da kuC3ğınd.ıki krymet 
ti yüküyle delikten geçerek dışarı çıktı 
ve kayboldu. 

Ate! eden çiftli!< sahibi ihtiyar Mül· 
zerdi. Karısı Madam Hanni, bir ara· 
lık uyanmış, üst katta bir takım ayak 
sesleri işitmişti. Kadın hemen koc::sını 
uyandırdı. Mülı:er etrafı dinliyerek ha· 
fif patırdılar işitince yataktan fırladı· 

lar. Mülzer hemen tüfeğini kaparak ka
rısile beraber balkona gitmek için ya· 
vaşça kabul salonuna geçmi~ ve bal· 
kondan dışarı bakınca Annanın odasına 
takılan bir ip merdivenin dibinde bir 
çingene kansının bağda~ kurmuş oldu· 
ğunu görerek hiddetle ona ateş etmiş ve 

kadını yere yuvarlamıştı. Biraz sonra 
Sanşo merdivenden inmiş. kaçmağa baı 
lamıştı. Mülzer ona da ateş ettiyse de 
vuramadı. Fakat bu adamın kollan ara• 
sında Annayı kaçırmakta olduğunu gir· 
lendiği balkondan görmüştü. Bunu gö. 
rünce de hiddet ve heyecanından elleri 
titremi~ kurşun hedefini bulmamıştı. 
Sanşonun kaçtığını görünce Mülzer bir 
müddet ne yapacağını şaşırmıştı. lşte 
Annanın odasında kalmış olan Petra f .. 
le Lalenka tam bu sırada kaçmış olsa· 
tardı. Kurtulabilirlerdi. Fakat Pctra ö-
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Esrarengiz dağıa·r peşinde 

Tibette medeni insanları nasıl tasavvur eder
ler biliyoı·musunuz? Kartal kanatları üzerine 

Bimalayaların rakibı Amni Maçen daiflı:ırına i§te böy'le bir kafile'!/~ 

binmiş bir takım acaip mahluklar! çıkrnağa hazırkı.nmı§tık. 

"Dünya düzdür., derler. Du düm 
düz dünyanın ortasında. kocaman bi.:
dağ dururmuş. Güneş bu dağın arka. 
sına girmek :suretiyle batarmış •. 

gördüm ki en a~ğı 50 hurda saat gö. 
ze çarpıyordu. Ve her biri de ayrı bir 
zamanı göstermekteydi. 

Hayır, dünya haritamız, heniiı 

esrarlı vadHerini, kanun, nizam bil
miyen Ngolok kabilelerini ve bunlara 
reislik ettiği söylenen kraliçeyi hep 
kulaktan işitmişlerdir ... 

uyandırmıştı. Yunanfu'dan yanımıt Angkur cazibesiz bir yer olnt9~ 
12 yardımcı alarak yola çıktım. Bu 12\ beraber, şimdi mühim bir adantı -~ 
kişi de yerli idi. Ye Çine müteaddit de· hafaza ettiğı belli idi. Manastırı1' 
falar ta içerilere kadar seyahat etmi~ köşesinde bize yer tahsis etmişler 
lerdl. Kadın, erkek ve çocuklar mana!!tl 

Gene derler ki: .. Uzak memleket. 
]erde insanların uçtuğunu işltiyonu 

Fakat herhalde büyük kartallar üze
rinde uçuyorlar. Eğer kartallar üze. 
rinde uçmuyorlarsa, kartal tüyleri ve 
kanatları bulunan bir şeye binmiş ola. 
caklar. Diğer memleketlerde köpel( 
başlı insanlar varmış..,, 

dünyanın her noktasını tesbit etmi-;:, 
bütün esrarlı noktalara işaret etmi~· 
değildir. 

Büyük Amni Maçen dağ sflsilesi, 
Amne Maçin diye yanlış telaffuz edil· 
meklc beraber bugünkü Asya harita. 
lannda göze çarpar. Bu dağlar sar; 
nehrin (Hvang Ho) nun büyük kavsi. 
nin garbına düşer. 

MAKSADINA EREMEDEN OLEN 

SEYYAH 

15 hafta yorucu bir seyahatte11 etrafrndadönilp dolaşryor. secdeli 
sonra Çoni isimli bir şehre vardık. kapanıyor ve durmak.Sızın şu ye1' 
Orada konakladık. Nisan ayının sor.. sak cümleyi tekrarlıyorlardı: 
ları idi. Çonl şehrinin ahalisi ile gö. "Om Mani padme Hum,, yani: 
rüştülc. Amni Maçen dağlarına var- Lotus çiçeğinin içindeki ınücevhetı 
mak jçin en müsait yol olarak sarı min !..,, demektir. 

Burası cidden sefalet içinde bir d; 
yardır. Her yerden fazla akıl kabu1 

etmiyecek derecede yoksulluk görü 
Jür. Modern dünyadan tamamen ay. 
rılmış bir yer., Bir mıntaka ki, asır

lardan beri kendi hükUmet şekli, dini 
tarzı ve içtimai ~detleri içinde yaşa. 
mış. Ayni zamanda demiryolu. otom<-. 
biJ, radyo, yahut buna benzlyen bütü ıt 
vasıtalardan mahrunı. 

Sarı nehri bu kadar büyük bir ka 
vis çizmeğe bu dağlar mecbur etmiş. 
tir. 

Ngoloklann müstahkem mevkii o 
lan bu mıntakaya benim gidişim, ı92:ı 
senesinde meşhur Ingiliz seyyahı ge. 
neral Corc Pereyra'ya tesadüfüm ne
ticesinde oldu. 

General Pereyra Pekinden Lhasa
ya olan tarihi yürüyüşünü henüz bi. 
tirmişU. Ben de bir sefer heyetinta 
başında olarak Burmadan Tibeti,, 
cenubu ~rkisJne doğru geliyordunı. 

Yunnanda karşılaştık. 

nehrin şark sahilindeki çayırları ta. Yanı başımızda bir kulübede ' 
kiben Raca Gombo'ya gitmemizi tavsi. lerce koyun kürek kemiği bulunu) 
ye ediyorlardı. Fakat oraya n~ıl du. Bu kürek kemikleri üzerine d 
gitmek lA.zım geldiği yol,Jndaki tarif· lar yazılıydı. t Deuamı ,. 

leri dinlemek, "raya fiJhakika gitmek. 
t.en kolaydı. Herhalde benim esra'". 

BEYAZ lNSANLARIN KORKTUGU 
MINTAKA 

engiz Amni Maçen dağ si)silesinin 
beyaz tepelerini göreceğim güne ka· 
dar epey zaman geçecekti. 

HABER 
AK$4M POST4SI 

HER BlRl BAŞKA ZAMANI 

GÖSTEREN SAATLER 

Te.udüfen gelen seyyar misyoner. 
lerden başka hiç bir beyaz insan, Çin 
- Tibet hududuna doğru bu mtişkül 
ve tehlikeli seyahati yapmaı. Robu
rovski isimli bir Ru.s kaşifi, 1895 senl' 
sinin krş mevsiminde Amnl Maçen'in 
tepesine varmak istemiş, fakat Man. 
gun geçidinin şimali şarklsinde bit 
yerde, Tibetlilerin hücumuna uğra 
mış ve gerl çevrilmişti. 

Ngolok kabilelerinin hiç rahat bil
mlyen hayatından, onların kraliçele. 
rinden ve memleketlerine muhakka~ 
gitmek istediğinden bahsediyordu. 

Çonide "turan derebeyi PreM Yang 
Cing, bana filen yardım edemiyeceğl. 
ni sö~·lemişti. Fakat Angkur Gomba 
manastırında olup hikmeti ilAhrnı şa" 
sın da temsil eden '•Yaşayan Buda! •. 
isimli kudst bir çocuğun adrnr heye. 
canla andr. Ve bana bu çocuğa götiJ
rlilmek üzere bir tavsiye mektubu ver. 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lstanbul 214 

Telgraf adresi: ıstanbul HABE~ 
Yezı lşıerı telefonu . 2~1171 
idare ve ııan ı US'IO Fakat ne yazık ki tali yardım et_ 

medi. General Pereyra Çin - Tibet 
hududunun düşmanca esen soğuğun
f.an hastalanarak öldü. Çini UçUnc\J 
defa olarak baştanbaşa seyahat et. 
mlş bulunuyordu. 

di. ; 
YAŞAYAN BUDA 

ABONE ŞAR TLARJ 

S•,,,•llk 
e •Vhk 
3 •vıııc 
1 aylık 

T1Jrlıi11t Ecnrbr 
1400 Kr 2700 K" 
730 .. 1450 
400 .. 800 .. 
1~0 .. .soo .. 

Bu mıntakaya Çinliler glrmeğe c~ 
saret edemezler. Burada doksan bin, 
yahut daha ziyade Ngoloklar ve Tibe. 
tin diğer kabileleri ya~or. Bu kabi. 
leler aralarında daima muharebe ede· 
ler. Bununla beraber yaptıkları mu· 
harebelerden dışan dUnyanm zerrece 
haberi olmaz. Ben burada 30 kaderi\ 

Benim orada guişim, fevkal~dt 

müşkUl!t ve haydutların hUeumuna 
ufTamak korkmıiyle o kadar uıur. 
sUrmedJ. Dolayıgfyle müşahedelerim 

BU lŞI BAŞARMAK BANA 

DOŞMuŞTO 

Angkur Gomba, dar bir vadide ki. 
reçli bir sırt eteğinde bulunuyordu. 

.Salırbi w Nes,,9al Müdürü:, 

Hasan Rasim Us 
Baııldıtı qer (YAKIT) matbaasr 

12 yaşındaki Yaşıyan Buda, kendi 
halkı ile Sining mtisltlmıınları arasın· 

bayanda mızrak taşıyan adamlar gör. 
aüm. Bir mabedin içerisinde bir oda 

de o nisbette kısa oldu. Bununla ber.l 
ıer dünya, Amni Ma(en dağlarının 

Bununla beraber ben de bu esru. 
engiz mıntakaya nüfuz etmek isteğini 

da bir harp cereyan ettiğinden bura. 
ya çekilmişti. 

• 

• 
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lilm korku.sile ailratle harekete cesaret 
edemiyordu. Bundan başka kaç kitinin 
taarruzuna uğradıklarını da bilmiyor
\iu. 

Nihayet LAlenkaya: 
- Haydi, dedi. Evin içinden kaça

hm. Pencereden kaçmak ölüme atılmak 
ôemektir. Merdivenden inerken kurıu· 
ııu yiyeceğiz. 

Fakat Ulenka buna ırazı olmadı: 
- Hayır, hayır. Pencere daha kctl· 

tlnne. Ben kaçıyorum haydi sen de gel. 
Çingene lazı bunları söyliyerek pen

cereye koştu. Aşağı baktığı uman bo
'ğuk bir ses ç.ıkararak hemen geri çekil· 
di. Çünkü elinde bliyük bir bıçak bulu
nan bir kadının ip merdivenin birinci 
kat balkonundan aşağraını keserek iki
ye ayırdığını görmüştü. Bu kadın Ma· 
dam Hanni idi. !p merdivenin yansı 

aşağı düşünce pencereden kaçıp kurtul 
mak imkllnı kalmamıştı. Çünkü balkon
dan aşağısı bile hayli derindi. 

Petra, yeisle söylendi: 
- Gördün mü, başımıza geleni. Şiın 

Öi evin merdivenlerinden ba§ka kaça· 
cak yerimiz kalmadı. 

Sonra U.lenkaya icabında kullanmak 
üzere hançerini verdi. Kendi de silahını 
çekerek oda kapısını açıp koridora çık· 
tılar ve merdivenlerden inmeğe te§eb
büs ettiler. Böylece birinci kata inebil· 
diler. Buradan da merdivenle a~ağı in
mek istedikleri sırada evin içinde müt
hiş bir gürültü başladı. Kapılar açılıp 

kapamyor, hiddetli naralar işitiliyordu , 

Bütün bu seslerin üstünde yükselen bir 
ses: 

- Buradan, buradan diyordu. Evl!· 
dımm kaçırdılar. On be§ yirmi kadar 
köylU birinci kata çıkan merdivene sal· 
dınruıtr. Bunların içlerinden geçmeğ~ 

imkan yoktu. Biraz sonra aşa~ıdakiler 

birinci kata gelince Petra ile Lalenka
yı gördüler. Büyük bir gürültü koptu: 

- İ§te buradalar. Yakalayııuz, vuru· 
nuz .• 

Petra, birdenbire geri çekildi ve U· 
lcnkayı da kendisine doğru çekti. Sol 
eli ile kızı tutarken sağ eliyle de taben· 
casmı çekti. 

Silah sesini İ§itip kotan ve binaya do 
lan köylillerin batında papaz vardı ve 
onları teşvik ediyordu. 

- Haydi yakalayımz. Mukaddes ev· 
ladımız Annayı bizden çalmak için gel· 
mi§ler. Hırsıılara soluk aldırmayalım. 

Köylülerin ellerinde bıçak, çekiç, 
balta, kazma ve kilrek gibi çegitli silah
lar vardı. Pctra, niıan alarak ıilihını 

patlatınca papaz acı bir feryat kopara
rak kanlar içinde yere yuvarlandı. Bu 
sahneyi gören köylüler biran duraladık 
tan sonra yıldmm gibi çingenelerin ti· 
zerine atıldılar. Petra, çiftlik sahibi 

Millzerin ba'ına indirdiği müthiş bir 
darbe ile yere yuvarlandı. Birkaç köylü 

delikanlısı da hemen çingene kuını ya· 
kalıyarak yere yabrdtlar. Köylüler çin
genelerin ikisini de linç etmek, parça· 
lamak iııtiyorlardı. Bunu anlayan Mül· 
zer mUdahale etti: 

- Ne yapıyor~mnuz, dostlarım. Cina
yet i~lemtyelim. Bunları öldUrmeğe, ce· 
zalandırma~ lı;ı kkımız yok. Onlan ad· 
liyeye teıılim ederiz. 

Bu sözlerin tesiri görtildil. Köyltiler, 
çingeneleri öldürmekten vazgeçerek 
sıkıca bağladılar ve ellrükliyerek avlu
ya çıkardılar. 

Köylülerden Demirci Jorj admdaki 
delikanlı arkadaşlarına bağırarak çin· 

gencleri köyün ortasına götilrmeği tek· 
lif etti. Mülzer buna itiraz etmek iste
di: 
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- Burada dunalar ne olur? Mahıe· 
ne kapauru. Şehre gidip poliıe haber 
vermek için de bir atlı çıkarım 

Fakat Demirci dinlemek istemedi. 
Hinddetten kükreyen bir ıeıle haylar· 
d.ı: 

- Bizim polise ihtiyaeımq yok. 
Biz poliıten daha lyi ceza veririz. An
nanrn nerede bulunduğunu ıöylemiye
cek olurlarsa ikisini de parça parça ede· 
eeğiz. 

Dit er bir köylü haykırdı: 
-Herhalde Annamu:ı sağ ve aalinı e· 

le geçirmeliyi.ı. O hepimizin göı:bebeği 
dir. Bunu yapmazlarsa onlan eziyetle 
öldürmeliyiz. Evvela kilise meydanın::ı 

götUrelim. Orada isticvap edelim ... Şu 
kara saçlı çingene kızına bakın, gülil
yor. Biraı dur, ben tana gülmeği öğre· 
tcceiim! .• 

Büytik bir ıaleyan içinde bulunan 
köylüleri çığırından çıkarmak için bu 
sözler kafi gelmigti. On kişi birden U· 
lenkayı süriikl~ek için ürerine atıldı· 
lar ve onu bir tüy gibi havaya kaldıra· 
rak dışan çıkardılar ve kilise meydanı· 
na doğru götilrdüler. Petra hi14 baygın 
bir halde yerde yatıyordu. 

Bu sırada Madam Hanni kocasına 

dedi ki: 

- Ne fellket. Köylüler çingeneleri 
öldürmek istiyorlar. 

İhtiyar çiftlik sahibi tevekkUlle baıını 
salladı: 

- Ne yapalım. Halk haklı bir galeya 
na kapıldı. Çingeneleri ne yaparlarsa 
yapsınlar. Ben hemen kuı:ı kaçıranın pc· 
9inden ko~acafım. 

Mülzer, bunları söyliyerek maiyetin· 
de çalışın la ra ahırdan beygirleri çıkıı.r
malarmr emretti. Biraz ıonra altı bey· 
&ir evluya getirildi. Batta MUlzer oldu· 
iu halde tepeden tımaifa kadar silah· 

1ı çiftlik adamlarından beı kiti hay• 
vanlara bindiler ve yıldırım gibi bir hız· 
la uzaklattılar. 

Yolda giderlerken Müber adaml4n· 
na bağ?nyordu: 

- Daha hızlı Daha hııh ... Herhalde 
yeti9ip Annayı bulmalıyız. 

Atlarını yıldırım gibi ko§turarak o 
havaliyi bir hayli arattrdılar. Fakat hiç 
bir ize raatlayamadılar. Annayı kaçıran· 
lann çabuk ortadan kaybolmahmna her 
halde gecenin çok yardnru olmugtu. Or· 
man içinde atlarını koıtururlarken çin· 
genelerin çerkilerinin bulunduğu yere 
rastladılar. Fakat ortada kimseler yok· 

tu. Ortada, bir ocak ve ü.ıerinde bir 
kaz.an ile biraz ötede duran bir araba· 
dan baıka hi!fbir ıey görlinmilyordu. 
Ann3yı kaçıran çingene kendilerinden 
evvel gelerek tehlikeden arkada§larını 

haberdar etmig olacaktı. 

Mülıer, attan inerek etrafı muayene 
etti. Birkaç defa Anna, Anna diye ses· 
lendi. Fakat hiçbir cevap alamadı. Her 
tar8ft uaddar. Annad&n hiçbir iı yok· 

tu. Çingenelerin Annayı da beraber gö· 
türdüklerine hükmetmek lb.ımdr. Han• 
gi tarafa ıittiklerini ke9fetmeğe imk4n 
olmadıfr için polise müracaat etmekten 
batkı çare kalmamıştı. 

MUb:er, hemen birkaç utırhk bir 
pusula yazarak adamlannd.n birile ci· 
vardaki §ehrin zabıta kumandanına gön 
derdi. Bu arada hizmetçilerden biri ora· 
daki çingenelerin arabuını tutuıturma• 
yı teklif etti. Diğerleri de çingeneler• 
den 1u kadarcık olsun bir intikam al· 
mak istediler. Mülzer de: 

-Ne yaparsanız yapınız, dedi. 
Bunun üzerine hemen arabayı tutu'· 

turdular ve aonra atlarına binerek me· 
yus bir halde çiftli&e dönmeie bıtlıdı· 
lar. 
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laTA...'VBlJL: 
18,30 plA.kla dans musikist. 19,SO Dyaloğ 

l!edla ve Vasfi Rıza. tara!md:ı.n, 20 Cemal 
letnııı ve arkada,ları ta.rafından TUrk mu 
'1kısi ve halle şarkıları, 20,30 Müzeyyen ve 
trkad&fları t&ratından Türk muııl.kl.st ve 
haııt ~kılan, .21 orkestra, 22, plAkla aolo 
lar, 22,SO havadis, 23 ııon. 
l'lYANA: 

18, gramofon, 19,05 halk f&rkıla,;,, 19,30 
tarıhı konu!Jnı& vesaire, 20,05 saat, haberler, 
ha"Va raporu, program.. haberleri, spor, 20,20 
PlYaııo konseri, 21,0IS musiki, 21,llS Viyana 
ı:tıusikisi, 22,•5 fıkralar, 22,155 filmlere dair, 
hava, haberler, 23,25 §adalar, haberler, 24, 
20 dans mus1klsl, 

1 lSl!.RLtN: 
17,o:ı eğlencell yaym, 19,05 spor, 19,20 o 

~ret parça.lan, 20,05 musiki, 20,50 günUu 
lkiaJen, haberler, 21,115 ~k ,,arktlan 23, 
OIS haberler, hava, spor, 23,Sg paza.r he.ztr 
llltlan, 
BtmAPEŞTE: 

18,05 konser, mektup kutuau, 19,05 1l'tn 
1lııdtya ıarkılan, 19,•0 konferans, 20,05 Ma 
cıır oarlalan, 20,50 kısa plyesler, 21,s:ı or 
ltestra koruıert, 23,015 haberler, hava rapo?'ll, 
28,:ııs konser, 24,0lS gramofon, 1,10 haberler, 
8trKREŞ: 

18,015 aakerl bando, 19,015 orkeab:'a konseri 
ltoııteraM, 20,2:S konser, mektup kutusu, 21, 
2o dana musildsl, 22,35 saat, haberler, bava 
l'aı>oru, spor, 22,ıso konser, 23,~o a.lmancıı. ve 
franlllZCa haberler, 
l>ARtS (P,T,T,) ı 

18,015 gramofon, şarkılar, 18,315 konser, 
20,33 havadis, 20,45 konserin ~'.lva.mr, 21,S5 
bava raporu, konupna, 21,50 ııı.rkıla.r, konuı 
tıı.a.tar, 22,sıs orkestra ve oan, 24ı,SIS haberler, 
bava, 24,50 dana orkestrası. 
llOlL\: 

20,0!5 gra.ınofon, turlzm haberleri, 20,25 
nhancı dillerde haberler, 21,10 ıuı.at, hll 
~rler, havaraporu, 21,1~ turizm haberleri, 

1
1,.,15 karı111k musiki, 22,03 Ayda operuı, 
ltıra'!ııttlerde konuoıı:ıaıar, haberler, 1,80 
12aıa mustldat. 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 
SARAY ı Aşk gtınefl 

r'ORK ı A.§k ölUm ve Şeyta.Jı 

HABER - Akşam poebull 

iktisadi Devletçilik 
3 üncü kitap 

PARA ve 
-İNKİLAB 

Ahmet Hamdi Başar'm bu çok mü
him eseri yeni çıktı. Herkes okuma
lıdır. Fiyatı 70 kuruş. 

(f!uva.rede): Ye§fi domino - -

DlABOLO· MELEK 
iPEK 
SAKARYA 
YILDIZ 
S'OMEB 
ı\.LKAZAB 

rAN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

ı Korkusuz kaptan 
ı Korkuawı kaptan. 

ı Dilediğim gibi Y8§amn 
ı ~argarlta 

1 Marinella 
ı Devrllleın ve kanlı t&ldp. 

, ı CUrllıxı, Ceza ve Sevgilinin 

sem 
ı Şirley aa1 
ı Styab gtSzler ve Hücum 

filosu 
ı Kle>-Klo ve Ka.11forn!ya 

haydutııı.rı 

man aUvarl 

ı Define kor11antah ve Dan 
ten1Jl cehennemi 

OVMtTRtYı!lT ı Bağd&d yolu, ÖlUm ugu 
rumu ve Vabfl atlar kralı 
(türkçe ısözlU) 

ISTANBUL 
ı ProgT&mmı bildirmenılf Ur 
ı Güıı!Lhtın ve Berlln oıtm 

piyatıa.rı 

DlABOLO 

Krema 
meklnelerl 

Ana.doluda Acen-
talar aranmakta. 
dır. 

İstanbul, Galata, 
TUnel caddesi No. 
74., 89 B. N. KA. 
ZANClYAN müeıt-

sesesl. 

Sahlnı.e.yacak eoya.. ki· 
ralana.m.ıyacak ev, e.par
tıman yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli: 

HABER 
GAZETESiNiN 

t Ehli salip mub&rebelert Kuçu K 1 L A N L A R 1 
ı Progrıunmı bUd1rmemt'Ur 

ALEMDAR ı JC&IJyante ve Ta.rubulb& Çabuk ve iyi se.tmak, 
KEMA.LBEY ı Ate§ krallçeal {tUrkçe), kiralamak için en emin, 

Denizaltı arkadaııan ve en ucuz ve en kolay vası-
Berlln ollmplyatlan tadır 

K A D 1 K O Y 20. kelimeye kadar beş 
BALPJ ı .Jıı.neta defası 
8UREYl'A ı Programını bll~ml§ttr 

OSKUDAR 
ı Monte Kriato 

ERENKOY 
AKJ.N ı Proırammı bJld!rmemrıtır 

100 
kuruştur 

HABER GAZETESi 
BALAT ..... ---------

M:!LIJ ı Yüdmm kaptan ve Bir 
qk geceaı 

Dün ve Yarın- _T_ı_r_:.t_,,_R_o_L_A B 

lstanbulda en çok satı
lan hakiki akşam gazete
sidir. 

Tercü:.:: ~oülliyah $•h{ılı~jıİıİr° r ~E :.;.~ 

~eni Kadın iti iti A.YAlt TAKDD 

• CEMiL 8EN A ONGUN "' • ..=.. .. 
llllH Operet kısmı 

Fiyatı: 40 kuru§. Tevzi yeri Va.krt MASKARA 

kütüphanesi İstanbul -
Bu kitapl& DUn ve Ya.rm tercnme 
külliyatının albncı ııerlsl tamam. , 
lanmıştır. ..., 

Kabataşt:a -

kirahk apartı-
rnan daireleri 
~ kabataşta SetüstUndc ÇürUksulu 

HALK OPERET! 
Mak:ıtm tiyatrosunda 

Pazar gtln!l m&tinedeıı 

itibaren 

Zozo Dalmas ve Fono· 
kosun iştirakile 

PlPtÇA 
bUyUk operet Yeni kadro 

Yeni Bale 
BüyUk illüzyonist Te 

nınnyetJ.unacı 

Pr. Zati Sungur 

UCUZ VE ACELE SATILIK EV 
6 oda 2 mutpak 3 halt havagazi, elek 

trik ve ıuyu bulunan havadar ve nen· 
reti mtikemmel Uleli Fethibey caddeai 
S3 numaralı beton armo bir ev ucıa bir 
fl yatla' acele satılıkttr. 

Mercan yok~şu No. 6 kundura ma· 
ğazaaına müracaat. 

lŞ ARIYORUM: 
326 doğumluyum. Askerliğimi jfa et 

tim. Odacılık, kapıcılık ve buna ben • 
zer iş a.nyon:.:n. Arzu edenlerin: Sa,. 
matya Merluıbada 41 numarada bak
kal Hasan vasıta.niyle Abdülkerim. BUr 
adresine müraca.atıan. 

SATILIK HANE 
Langa Hisardibi Ttilbentçi mahalleai 

12/1 No. lu hane ııatrhktır. 6 oda, sah 
nnç iki taracas.ı vardır. Kum.kapı Kur
ban solcak 9 No. da bayan Anıifc mlirı. 
caat. 

ııhmut paıa apartmıanrnda denize na· 
tl ır, tramvaya yakın biri beş oda bir Sel· 
orı Her akşam 

tnutpak, banyo, diğeri altı oda blT SATILIK SON SiSTEM KOPYE 
~alo~ ınutpak, banyo ve her ikisinde de Şehzadeba.şmda MAKiNESi 
.,~"agari, elektrilt tesisatı ve su mevcut FERAH sinemada Çok az kullarulmıı ıoox 140 boyun· 
lıd d • 
~e ehven fiyatla kiralıktır. da en son sistem elektrikli kopye malci-

M a ı. )•ye Veka"' letı·nden e. ;:s~:~~~:etı~~~;zıu :::: !~;e;:: 
kit PROPAGANDA ııerviııine mUra-
caatlan. 

" 30-S-t934 ve 1~ 12-1934 taw ,.e 2463, 2614 numaralı ka- !!.niiiiiiiiwiiimiiiıi:i:ı:i=:=-na:iii:iia:eıi:._iiii11iiiiiimniiiiii:iii .. iiiı 
d~nlar mucibince hasılı Srvas-Erzunım demiryolunun intaanıa tahsise. Doktor 
4'.~ek üzere çıkarılması ke.bul buyurulan 30.000.000 liraldc istikrazm Omer Abdllrrahman 
k oo.ooo liralık 3 üncü tertibinin kayıt muamelesine 16-11-1936 tari- Clldlya mUtehaaa181 ,;:::e ~lanacak ve bu müddet 21 gün devam ederek 5-12-1936 ak. Muayenehanesi Eminönü: Valde 

1 hıtecektir. !i han No. 21 de her gün beşten J 
d" 1 - Kayıt muamelesi tahvil be delinin peşinen Banka gişelerine Ö· (i itibaren baflar. 

... tı,_ • !:::m···~nıın:r:c:m:::•nr tn• il •• 
·••Csı nıukabilinde asıl tahvillerin teslimi suretiyle yapılacakbr. 

2 - Bu tertip tahviller 
125.ooo tanesi 20 ter liralık 
4.ooo tanesi de 500 zer liralık. 
Olınak üzere iki kupürden terekküp eylemektedir. 
3 - Bu tertibin ihraç fiyab 

~O ~lık tahviller için 19 
OO hralık tahviller için 475 

liradtr. 

KURUN Doktoru 
, N ecaeddin Atasag-ıın 

Ber gün 16,80 dan 20 ye kadar 
Lllelide Tayyare apartnnanıarm. 
da daire 2 muna.ra 3 de hastalan. 
nı kabul eder, Cumarteei gUnleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız. 
dır. 4 - lstikrazm faizi o/o 7 dir. 

duh 
5 

- Bu istikraza ait şartlar ve menfaatler hazırlanan izahnamelerde ,-
a etr fh b 1 G"" H k" · a ir surette yazılıdır. l oz e ımı 

'Paıar~ Tu,~a~ muam:_1es~ Türkiye Cumhuriyet mer~ez bank~~ il~ A~- Dr. Şükrü Ertan 

B kalan nıerkez ve şubeleri tarafından her yerde icra olunacaktır. (Cağaloğlu Ecuneıi yanında) 1 
lesine ~dan baoka İstanbul ve lzmirdcki diğer bankalar da kayıt muame.. Telefon. 22515e 

§tirak edeceklerdir. (2780). , J------·--••-llli 

·>:.~/.···,_ .. f. -~~ : .. :. ~.;·:"' . ·, . 
' .,.. • • - • • ~. ~ .l... f • • • ' ' 

DiKKAT ••• 
Emsaline ilk defa rastlanan 

ucuzluk ••• 
FANAL elektrik lambaları 

20 kuruş . 
DGnyanm her tarafında halkın derin tak .. 

dtrlerile ııddayan maruf Belçika FAN A 
elektrik lambalan bütün meziyetleri memleketimiz 
de taıımııtır. 

Fanalın Her yoldaki dayanıklıhğın1, ziyasının fazlalığını, 
cereyan tarfiyabmn her feye niıbetle azlığını iıbat 

eden iki canlı delilimiz var: Bunlardan biri yllksek 
Mühendis Okulu elektro teknik 
heyetinin FAN AL ıa.chalanna verdiği ıs 

No. h raporla keza Belçika elektro tek ... 
nfk heyetini O 47 No. lı veıaikfle bütün endi· 

ıelerfn önüne geçilmiıtlr ..• 

Fanal LlmbAlannın 5 - 10 - 15 - 25 vatta 

kadar 2 O ve 40 vatt 2 4 kuruıa. bu günden 

tubaren tabıa baılanmııtır. 

UMUMi DEPOSU : Galata Voyvoda 
caddesi ( Merkez Bankası Ka1111ında ) No. 54 N U R 
ELEKTRiK mağazası. ---------..... 937 yılına mahaua avlzeıer;mız de gelmlftlr ki 
bunun flatın• rekabet edllmesına lmkln olmıyacak 
kadar ucuz aetmaktayız. Telcfo~: 43212 

.. : .. : ·, ' . ........ " : . . . : ~< : ·- ' . . . ' : 
Stntrlt Ye 

ctlerleri zayıf 
olanlar ÇAM 

Hullaaaile 
banyo 

yapınız. 

Çam ajacınm biltUn. gifııf tesirlerini haizdir. Çarn banyosu teneffilıU 
kolayıa,tınr. Sinirleri teıkin eder. Cildi güzelleştirir. Kokulan isale eder. 
Neıenlzi ırttınr. Şiteıi 60 kuruştur, Her eczanede arayınız. Deposu 

TaklJim Ecza.nesi ÇAM isim ve markasına ve etiket Uz:erinde 
Taksim eczaneal firma.sına. dikkat ediniz. 

~~~~~~~~~~~~~~------~~-------~~--~-----

Tl:.!J Q K iVE 

l l R'°'~I 
E3ANKA51 

-DAo·A 
BiRiKTiREN 
RAı-tAT-~D~Q 

Eyüp icra da.iresinden: Borçtan der çesl peşin a.lmn'. Bedeli muha.mmenesi 

le.yı mahçuz olup paraya çevrilmesine olan (210) liranIU yüzde 75 ini bulma.
karar verilen Eyüpt.e Davut ağa. ma- dığı takdirde ikinci arttırmaya ya.ni 

halleıinde Çmarçeşme sokağınd& (12) 9.12-936 tarihine mfuıadif ayni gün ve 
No. lu bir bap hane maabahçe on his- saatte yapılacaktır. Vergiler borçluya 
sede üç hissesi açık arttırma suretile della.Iiye müşteriye aittir. Da.ha {azla 

2f5..ll-936 tarihine mUeadif çe.roamba. taf~lllt almak ietlyenlerin c!airemizde 

günU aaat U ten 16 ya kadar satıla- ki 935-92:S No. ıu dosr.aya müraca.a.t
caktır. Yüzde Y.edi buçuk teminat ak- leri ilan olunur, 



Radyosunun 1937 mode:ıl geldikten 

sdnra oiyasada radyo rnünakasasına 

verildi 

1937 Modeli 

R.C.A. 
Radyosunu 

görüp dinledik
ten sonra baş
ka Radyo alma
ğa razı olamıya
caksınız. 

Bogtln belki b&§ka radyoya sahipsi
niz fakat yann muhakkak surette bl: 

R.C.A. 
ile tebdil etmeğe mecbur kalacaksınız. 

son 

O. T. T. A. Ş. BeyoQlu, lstlklaı Caddesi Tokatlayan karşısında 

EDiN 8AZİ SİNEMA ARTİSTLERİ 
~ HAFTADA .. ·-

100.000 FBI< KAZAllYOR 

MeŞbor bir sinemacı : 
Bugllo Hollvud'da 

yalnız klAslk gUzelllk 
kifayet etmiyor. 

Din taravetini vikaye edebilirler. Vr 
yana Univenieal prof csörU doktor 

Stesj tarafından keşif ve genç hay-

r ,, 
Bir mUddettenberi rahatsız bulunan 

Bayan 

NEBiLE 

IŞIKLI 

NEON 
REKLAMLAAI 

Ucuz ve taksltBe 
NECiP ERSES 

Galata: Sesli Han 

•• Beşiktaş Dikiş Yurdu 
Tahsili en yüksek biçki dikit mektebidir. Ayrıca ppka, çiçek ve tez;rtııat 

dersleri de vardır. Diplomalar Kültür Di rektörlüğUnden tasdikli olarak .e-
Sevlmll rilir. Yeni sene için kayıt devam ediyor. Program isteyiniz. Akaretler nu· 

LQNDRA~:n• •••••••••••~-•8•7•T•e•le•fu•n•:•4•36a8•7••••·~~~ 
Bu ak,amden lllba~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ij~ 

!!!!!!! .. !!!!!!!."!!!•!!!••!!!!!!r•!!!"•!!!!!!!b!!!••!!!··!!!,.!!!!ca!!!!!!!ld!!!•r!!!. ~: 1 M A J E S T i K a 
Kimyager Lo:kanla ,,. Blrahanealnd• HER AK,AM a 

H •• S medd• bmirin sevgili artisti Bayan FAHlRE I u a 1 n Son r.amanda kazandığı büyUk muva.ff a kryetlerle ~ 
Tam idrar tahlili ıoo kuruıtur. Bil· MAJEST!K BİRAHANESİNDE şarkılanna devam ediyor ~ 
umum tahlil.it. Eminönü Emlak Yf Yeni şarkılarile dinliyenlere r.evk ve neee veren Bayan FAıılR.EYI ~ 
Eytam Bankası karşısında tzzeı M.AJESTlK birahanesinde dinleyiniz DiKKAT Bira duble bol meze ı]e 

diyor ve lllve ediyor: "Zamanmuzda 
alııema lltUdyolarmda kliaik güzellik 
günde 8 "'olar ve zekl 100 dolar kı~ 
mettedir. Güzel yüzler ise, zekldan ve 
gençlepılt bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

Bey Hanı. 25 kuruş. Rakılar envaı ve nefis meze ile verilir. 
Be~·oı?lu Meı:ırut ivet caddesi No. 97 • 101 

vanlardan istihsal edilen cildi besleyi· 

cl ve gençlettiricl Biocel cevheri !}im· ı------------= 
dJ pembe rengindeki Tokalon kremin· --------~,/ 

Sinema artistlerinin yakıcı ve ku~ 
vem projektörleri altında çalışırken 

onların yüzlerim çabuk soldurarak 
sertleştiren ve bunışturan bu projP.k· 
törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 
dUultmek ve gUzelleştinnek için gü• 
zellik mües!eselerinde bUtün serveti~ 
rlnl feda ediyorlardı. Fakat, bugUn ... 
Her yıldız, kendi kencUne tevessül ede
oeği basit bir tedbir •aves inde ciltlE>ri· 

de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel 
kullandıkta. siz uyurken cildiniz, 
besler ve gençleştirir. Buruşukluklar 

ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadın 
birkaç hafta zarfında 10-15 yaş gen<; 
leşmeğe muvaffak olabilir. Gündüzler 
ri ise (yağsız) beyaz rengindckı Toka 
ton kremi kullandıkta bütün siyah 
benleri giderir. ve açık mesamatı kaptı 
tIT \'P rildl hevnrlahp r.eııcle~tirir. 

lstanbulGümrükleri Başmüdürlü
ğünden: 

7500 kı1o ~rit halinde zıvana ki.ğrdmm kapt.h zarfla satış ilinı Son 
P.osta ıazeteeinin 7-11-936 tarihli nüahaamda yazıldığım ilin ederim. 

(2757) 

~I 
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Tontonamca nehlre ·ballk avlamaya 
gitmiııtı. Oltasını nehire attığı mra 
da hava g-ayet iyi iken az sonra bir 
denbire yağmur yağmaya ba§ladı. 

Ne yapaca~mı dUştlnUyordu. Bu mra 
olta.!>ma ne takıldı biliyor musunuz? 
Bir oemsl19.. Tonton amcanın sevin 
f!iD1 glln:Myin. Artık §Cms1ye bul 
duktan sara kn.lkrp gitmesi lAzım 

gelmez mlydl? Hayır o ocmstycslnl 
açaraJt 1* ilµncl şemsiye daha avla 
,..ııiJmck lefn ornda knldI. 

/ bi11yoı aiusunuz ! / 

Denız aıtı 
,otonr. o .... ile: rı 
Bugüne knt.ar denız dibin

deki hazineleri ~ .. a.şfıracak ~olan
Jar dalgıç elbiseleri giyerleı ,ve 
ıeniz dipelrine kadar ınetlerdi. 

Fakat bu iş bund<.n ,s~~dı. 'deği,şi
yor. Yani de.ıiz <liplerind~ki araş
brmalar daha esaslı · pir şe

kil alıyor. Son, günlerde Ameri-

kalı bir mü~enC:is bir traktörle 
denize inmeğe ır..uvaffak olmuş -
tur. Bu Traktöre merbut listik 

l ~ 

bir boru gemiyl" bağlıdrr. ve ma-

kinenin yürümesi için Uzım olao 
elektrik d:ryanını 81.maktadir. ) 
Bwıdan sonra artık muhtelif.mcm 
leketler, bı1hassa bunların b,ıişm

da Fransa otomcboil sergilerinde 
bir de deniz ha?ipeleri araştıran 
otomobiller için bir pavyon ayrıla 
caktır. 

~ .. ı. 

Bir romancının 
kahinli,ği 

Me}hur İngiliz romancısı 

Wells birgün arkadaplnna §Öyel 
bir farziyeden bcllsetnJiı: .Gele
cek devirelrde makinenin inki~
fı doalyısiyle insan vücutları kü
çülecek, < hatta hareketten uzak 
bir hale gelecek, fakat buna mu
kabil kafaları büyüyecektir. 

Asırlar zarfında insan bo -
yunun kısaldığı ·doğrudur. Bizim 
ecdadrıruzdıµı ıçdk daha kısa boy
lu olduğumuz muhakkaktır. Bu· 

nu anlamak için orta · çaflarda 
kullanılmış :>lan zırhlara bak • 
mak kafidir. 

Kafanın büyümesiiıc gellixc 
kiliselerin vesikalarına istiovletı 
yapılan tetlciklcr bunun da &ahi 
olduğunu ~yor. Acaba 
W ells bu aözelriyle bir kehanet~ 
te mi bulunuyor dersiniz? . 

* -tc ~ 
Franszda her işin aonu bir 

prlıa ile 'biter, derler, 'bazı mıcm 

lelı:etlerde ek her İ§ dansla bikL 

Günq ilihmm sinidcrini ·yımru

ptmalc iFı yapılan "'yağmur dm 

sı,. Kamdanm ,garbinde yapyan 
kmmzr derili Hintliler tarafmd&D 
gü:ılkrce büyük 'bir sevinç içinde 
oynanır. 

.Bu suretle, memlekette kırk 
beş gün süren müthi§ kuraklığa 
bir nihayet verebileceklerini u -

marlar. Çok tuhaf değil mi? Bir 
memlekette yağmur yağdırmak 

için dans ediliyor; yağmuru ço1< 

olan bir mcmlck~tte de güneş 

görmek için gene dans ediliyor. 
Dansın bu kadar mühim bir deva 
olabileceğini düşünUrsenii aklınız 

vatar mı? 

Nevyorklu Martin Coinol'iıimli bir Amerikalı ıeyyah tara
frndan getirilmiş Probtu<İ• cin- sinden bir maymun. •• 

Bir hazine 
yaratan 
yıldırım 

Birka~ gün tvvel Prag civa .. 
rmda Branav kö}ünü şiddetli bu 
futma harap 'etmiştir. xvı ma 
asırda çiltliğin avlusuna inşa e
dilmiş bir taştan heykele yıldırım 
çarpmıştır. Taş parça parça ol
muş, fakat heykelin kaidesinden 
hakiki bir hazine meydana çık ~. 

( 

mıştir. Hazinede ,atbi ve gü -
müş paralar, zeucirler, mücev
herler, bilezikler,, yüzükler, ve ü
zeri kıymetli , taşlarla iJlenmit 
altın taslar mevc_uttur. 

Mü.cevheratm ·ve paralann 
ekserisi xv cı: nıra n xvn cı 
as.;.. ba]bng.tema aittir. Bu qya
:um ·30 aeue mılbarebelcri ·~ 
uma 'ait ·Olması iibtimali nrdır. Bi 
]eziklerden birisi üurine 'iJlenmiı 
olan silfilılar, hazınenin bilihare 
dönmeği uman bir protes~ ait 

olduğunu anlatmaktadır. Fakat 
duğunu anl3tmaktadır. Fakat 
bir daha dönememiş, ve bu mü
cevherattan bugün çiftliğin sahi
bi olan adaltı ist:fade etmiştir. 
Y~ hesaplara göre, '.ba.zine -
nin kıymeti beJ yüz bin liradaA 
fazladrr. 

lf lf .. 
insan derisile 

ciltlenmiş 
k ·itaplar 

İngiltecenin Yarkşir şehrinin 

kütüphanelerinde, on dokuzun
cu asırda idama mahkQm edilen 
Bateman adh biı adamın deri· 
siyle ciltlenmiş iki kitap vardır, 
Dünyanın birçok yerlerinde de 
sayısı on ilciyi bulan insan de
risiyle ciltlenmiş kitaP. mevcut· 

~. 

Dünyanın 

en sıcak 
memleketi 
Dünyanın eıı :sıcak yerini b.~ 

ÇOlt coğrafya kitapları hattı üst?:. 

-va, Senegal, Hindistanm fimali 
olarak gösterirler. BUnlarm hiç 

biri değildir. Dünyanın en sıcik 
memleketi, ~dı sıcak- memleket• 

olarak kitaplara- geçmemiş ola~ . ' . 
Basra körfezidir. Burada vasati 
sıca.1'lık ya.Zm 'gölgede elli b~I 
dereceyi bulw-. · Böyle bir hara;~ 
rette terlemek bile meseledir. 

* .... 
Şarlo kupası 

Hq,m;mı sevdiği kahkaha .. 
1ar Jaah Şark> 'hamallar armnda 

bir pwpiyona ·tesis etn:ıiitir- Hct: 
sene lJir kotu tertip edilir. Her 

hamal başının üstüne sepetleri 
yığar koşuyu ba~mdaki sepetler• 

'den hiç birini dü§ürme,den biti .. 

re:ı şampiyon addedilir. Kupayı 

kazanır, Aynlan mükafatı da ~ 
l:r. 

Bu ko~ büyük bir maharete 

ihtiyaç gösterir. hele seyrine hiç 
dOyum olmaz. Ko§uda biribiri 

arkumC1aıı düp ı~tler, bu sc-, 
petleri gene bqma yerlC§tiriP. 

koşmağa çalışan ve gene düşüren 
hamalların hali çok güldüren.. 

dür. 
Mükafat da çok orijinaldir. 

bir kat elbise, bir pardesü, bir do 

cep saatinden ibarettir. Şarlo. 
belki de bu listeye bir melon şaP"' 

ka ile, bir baston ilave etmeğl 
düşünmüştür. Fakat bunlar ken-o 

'.disinin husus! alSmetleri olduğu 

için vaz geçtniı o.1malıdrr. 

. . 

: 

~en Fıkralar 1 { ' aydah Bilgiler 1 

~ 
Ali annesiyle 

beraber , qişini 

çıkaran dişçiden 

aönerler. Babası 
ona: 

- E 1 söyel baka!ım, der, 
şimdi artık o yaramaz di~in ağrı
yor ;mu? 

- Bilmiyorum, b3bacığım 1 

doktor dişi yanında alıkoydu 1 

~ ~ * 
~~~ 

yunları - yani 
tutmağa yarar 1 

Baya'l öğret -
men .._ Yün en 
çok neye yarar? 

Talebe - En 
çok küçük ko .
kuzuları - sıcak 

~ .. ~ 
- Şu :.ıiletiıyi görüyor mu

sun? Ne salak şey. Bana, sanki 
biletim olmadığını biliyormuş gi
bi bir baktı ı.. 

- Peki, sen ne yaptın? 
- Ben de ona bir biletim 

\tarmış gibi baktım. 

Sthirba7. diyor kt : 

~ftlr 
Oıı@U<ka~a~B ,D k 

Seyircilere beş kuruşluk 

madeni 1bir parayı gösteriniz, 
sonra bunu dirseğinizden. aşa
ğıindireceğinizi ,söyleyiniz. ' 

Parayı sağ elinize alınız, 
sol dirseğinize sürtünüz, ·sol 
kol bükülmüş vaziyette, sol el 
kapalıdır. Hokkabazların SÖY,· 

lediklez+ tuhaf lafları tekrar 
ettikten sonra para sağ eliniz

de' kaybolmuştur. Görünme· 
deh seyahata ·çıkmıştır! Bir-

den sol elinjzi açıyorsunuz, 
beş kuruş avucunuzun içinde
dir. 

Bu oyun nasıl oluyor? 
Bu küçük ve eğlenceli oyun

da muvaffak olmak için, OY'J· 

nn yapanın bu para ile alaka
lı bir muhayyel hikaye 

anlatması lazımdır. Konuşur· 

ken, bir tecrübe yapar, ve pa
rayı düşürür; bu ikinci, bir 
üçüncü defa yine tecrübe eder. 

Düşürür, alır, mütemadiyen 
bunu tekrar eder. Kendi ken
dine eğlenir, fakat oyunu yap
manın tamJSırası olduğuna ka

rar verince parayı sol eline 
alır. Oyunun muvaffak olup 
olamayacağından ziyade, hi-

kaye ile alakadar olan .seyirci
ler bu 'hilenin farkına varamı· 
yacnklnrdır. Bundan sonra, 
parayı sürterek sol kola itmek 
hiç de güç değildir. Sol elinizi 
nçtri;rımz zamnn para avucu-

~®karo 
aı~~ÇU@l ·irg 

.dazı safdil çocuklar "anı;e çu· 

lıdata ağacı nasıl olur,. diy.: so

rarlar. Bu sual zannedildigi ka

dar gülünç değildir. Çukulata 

kakaudan yapılır. Kakau ~on, 

on iki metre boyunda ağ'açlarda 
Lıter, Bu ağaçlar da bir rie·ıi çe

kiı dek yetişir. Bu çekerdekl~r.deıı 

cle kakau çıkar. Kakau ohoazsa 
çı..Jrulata yapılamaz .. 

~ .. ~ 
Şimdiye kadar Çinde telsiz is

ta'!yonu yoktu. Bu boşluğu dol

durmak için Çin hükumeti 50 ki
lovat kuvvetinde büyük bir i;tas-

yon yapmağa karar vermiştir. 

bundan sonra radyoda Çi!"! mu

sikisi ile Çin dilini de dinliyebile
ceğiz .. 

taır<SJü n ne 
1köpe~ ıresmı 

Küçük oyun arkada~ımz bu 

gün size model vazifesi görecek

tir. Masa örtünüze isteğni7e 

göre bir veya ik köpek resm j,. 
liyebilrsnz. 

Bunu mavi bir bezin 'izerine 
İJlemek için, evvelli beyaz bir b~z 

alacaksnui, kuyruk ve kul.ı.k

,lar için de .koyu renklisir.i tercih 
ediniz. 

Beyaz bezi köpek teklinde 

keseceksiniz ve mavi bez üzerine 

koyduktan aonra bu beyaz bezin 

kenarlarını işliyeceksiniz. Tırla 

yapacağınız örgtiler biru gayrı 

muntazam olursa, bunlar köpe

ğin tüyleri tesirini yap.ı:-. Soara 

bunu kt11ip havlunun veya ına

aa 8rtilnU%C dikebilirsin!%. 

nuzun içinde görünecek, ve se

yirciler de bu oyunu nasıl yap 

mış olduğunuza hayret edecek 
)erdir~ 

/'üvii" kesifleıln tuhaf ta•afları: 

Yt a~a1 U<D o vagon Uaır 
Anlatacağm:.ız vaka 1860 ~. 

Pansilvanya şimenı;lifer kwnpap 
yasının "bir .. ş~bekesi olan Pits ~
burg'da geçer. 

Kumpanva idare adamların -
dan biri, işlere nezaret etmek i
çin, memurlar arasında dolaj. 

maktadır. Birden duruyor. Fa
kir bir işçi, elir.de mendil içiıi
de bağlanmıı olan' bir şeyi heye
canla idarecive uzatıyor. 

- Bakınız bakalım, bu yap-

Sahtekiir Kô~if Pıillman .. 
. 

tığım ~y bir işe yarıyacak mı? 
Adam amelenin elinden bu . . 

küçük şeyi alıyor, mendili çözü· 
yor. Konserve kut_ularından ya
pılınış teneke bir vagon, ' İnşa 
tarzı bakikat:n çok orijınal. Va 4 

' . ' 
gonda biç bir ıey unutulmamış, 
Kapılan kendi kendine açılıyor, 
tekerlekleri de ı:-ek ala dönüyor. 
Peki bunu y3pmakla ne gibi bir 
yenilik gösterilmek isteniyordu?. 
Vagonun içinde kanape veya kol
tuk yoktur. B!.tna mukabil, vagon 
yataklıydı, ve yatakları gemiteı-, 
deki gibi tertip edilmiştir. Ko~1 -
parbmanlar birer yatak oda t 
şeklindedir, yaUıkların içine ·' '. 
tahtadan yapılmış adamlar ya-1 
tınlmıştır. 

Şimendif=r memuru çlüşü· : 
nüyor. Yazı~anesine gidiyor; e-· · 

~ - tinde bu küçük cisim Lir şeyler," 
hesap ediyor. 

İçeriye bir ziyaretçi giriyor. 
- Buyurun, karneci 1 
- Merh3ba. Pullman r 
Üç sene sonra ilk yataklı va-

gon fabrikadan çıkıyo'r. Karncci 
r; ~ bir şimendifer kralı, Pullman da 
~ bir milyoner oluyor. Halbuki, 
'{~ yataklı vagonun asıl ka~ifi olan 

basit bir amele, Woodruf'un adı 
bile bilinmiyor. 

BULMACA 
Yedi harfli öyle bir isimim ki, 

beni bulmak için boyuna uğra 

.şırsınız. 6 ıncı, 7 inci ve 4 üncU 
harflerim toplamayı, 4 ünellı 2 ~ 
ci ve 3 üncÜ harflerim bir deniz 
ölçüsünü bildirir. Beni bulanlar~ 
dan birinciye 2, ikinciye 1 lira ü
çüncüye de bir dolma kalem ve
rilecek diğer iştirak eden
lerde kıymetli hediyeler alacak
lardır. 

HABER 
ÇOCUK SAYFASI 

Bilmece kupona 
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Şairin akşam 

yenıeği 
Zavallı bir züppe idi, biraz 

ita deli idi. - Zaten şairlerin 
hemen hepsi az veya çok öyle -
Wr. - Yolda avaz avaz haykı
rarak okuduğu manzumenin bo
ztık düzenli olduğunun farlandc:l 
değildi: 

!dç olsam da, tol.. olsam d~ 
Ren .<ıÖYlerirn .~<ırkımı. 
El giilse de, ağlasa da 
Ben söylerim şarkımı .. 

Fakat, gene içtiği sabahleyin 
'doğan güneşin ış·kları, yediği 
ae lokantala':In önünden geçer -
Jr:en burnuna gelen yemek koku -
lan idi. Tabii çok zayrl of duğu
ııu söylemeğe'.lüzum yok. Ak -
pm olunca en mühim mesele 
kendisi için ··atacak bir yer temin 
ıetmek olurdu. O zaman şehir

aen uzaklaşır, karşı tepelerde 
yükselmekte oıan ay dedeye en 
~zel şarkısmdar. bir parçayı o
kurdu: 

~çlı~zmda ba.w (l.iif<m tatlı -riiz, 
Unull!ırıır h:ma biitiin dcrtl<:ri. 

Gene ·: gece, şehrin dışın
(laki ormana uyumak için gidi
yordu. Gene gö'.;, odasının ta
~anı olacaktı. Hava çok güzel
Üi, yıldızların bıribirlerine öpü
cükler gönderdikleri sanılırdı. 

Fakat karnı çok açtı, midesinde 
mzlıyan bir şey hissediyordu. Bir 
~ekçi dükkanının önünden ge
çiyordu. R'.'tflarc muntazam bir 
şekilde sı~alanmış olan ekmek
ler iştihasını kabartıyodu .. 

Vaziyeti çok güçtü: Karşı
sında üstelrinde hala dumanı tü
ten ekmf'kler, taze ve sıcak ek
ınekler, fakat midesi bom· boş, 
beş p:.:ası yok .. Açtı .. 

- Eğer, bizim Kastamonulu 
usta içerde ise, her halde bir di
lim olsun verir. diye düşündü. 

Fakat, bir türlü cesaret edip 
içeri giremiyordu. Ya, para is
-terse... Para di} e verilecek nesi 
vardı. Sırtındaki elbise para et
mezdi. Hele boynuna bağladığı 
perdeden koparılıp yapılmış bo
yun bağına herkes giilerdi. En i
yisi, elini uzatıp hiç kimsenin 
görmiyeceği bir şekilde ekmekle-

rden bir tanesinı aşırmaktı. Pe
ki, ama dar jikilme caketinin al
tında bunu nasıl saklıyacaktr ?. 
Ya hırsız olduğt:nu anlarlar, ka
rakola götürürlerse.. Gerçi ora
da karnını doyuracak bir şeyler 
verirlerdi am.ı I .. Hırsız diye gö
türülmek şerefir.e dokunuyordu 

Bazıları şairin kırların. tar
laların, ırmakların güzellikleri· 
ni seyrederek ya~adığmı, ve hiç 
bir şeye muhtaç olmadığını söy
lerler: Laf hepsi. Halbuki, onun 
da herkes gib acıkan bir midesi 
vardrr, ve bu anmcla şiir de ya
zamaz: !nsanm midesi aç oldu
ğu zaman bir lastik gibi uzar kı
salır, uzar kıs<ılır, yiyecek bir 
şeyler arar ... 

Nihayet ş~iı dayanamadı. 

Elini raflardan birine uzattı. 

Fakat, 
çenin 

~ -
~~. ;::::=, 

, .~~ 

-ı ·r - 1 --

vermemişlerdi de, çalmağa mec
bur olmuştu? 

Fırıncı: 

ırw --- -=-~ - = 
Mı.sralarmı oku.yarak ormana, tavanı ')·ıld1zların öpii§tı"ik· 

lcri mavi gük olan evine girdi. 

s ktığmı hissetti Ağlıyacak ka - bağırıyordu. Ben seni şair bilir· 
dar gözleri ya~ardı. Korkudan dim, severdim. Demek şairlerde 
sararmıştı. Bağırmak istedi. Fı- hırsızlık yaparlıırmış? 

nncı : Gururunun hırpalandığını 

- Seni hırsız, seni! C:iye hay
kırdı. Çocuklar yetişin! hırsız 

var. Şair, üstü başı düzgünce, 
kravatlı bir adaır. olan kendisine 
hayretle bakan t-Ii hamurlu çı

raklar karşısındcı utancından kıp 
kırmızı olmuştu. Ağlamak iste
di, gözlerindeki ıslaklık kurumuş
tu. Açtı, niçin kendisine ekmek 

gören şair: 

- Bana küfür etmeğe, haka
ret etmeğe hakkınız yok 1 diye 
mırrldandr. Beni vurunuz. Kara
kola götürünüz, daha ağrr şeyler 
yapın:z, fa'<:ıt hakaret etmeyi
niz .. Açtım ve .. Hem sonra ekme
ğinizden bir dilim bile koparmış 
değilim ... 

Harflerle resim yapıyorum 

Np1<T,lfLI OLllN Y~lfLERİ 
lf lllf .fL/I YINIJ,.. 

Evet, ''Karakola götürsün
ler!,, demişti. Halbuki, şimdi için .. 

de bir korku başladı. Ya sahi
den onu kar:ıkola götürürlerse .• , 

Mahkfun bir adamın şiirini neşre
derler mi? Ya hapse giderse, sev
gili mesleğinden uzaklaşmak mec 

buriyetinde kalacak, ay dede için 
yazdığı en güzel şiirlerini bir iki 

hapisane arkadaşından başkasına 
okuyanuyacak, zevkine varamıya· 
caktı. 

Bu sırada şairin mazlumluğu 
önünde yumşayan, ve biraz insa· 
fa gelen fırıncı : 

- Haydi! dedi, bu defa se
ni affettim. Ama, bir daha se
fer böyel bir şey yaparsan .. 

Şair, katıksız olsun bir ak
şam yemeği yemek istemişti. Fa
kat, ne yaz;k 1 ama, ne olursa . ' 

olsun, hapse girmekten kurtul -
muştu. Şiirleri gene mecmualar
da neşredilebilirdi. Gene karnı 

aç, fakat sevinçli, 
yola düzünldü 
güzel ışıklannı 

ormana giden 
Ay dede en 
ağaçların dal-

larına asmıştı. Yol tepede bir 
deniz gibi parlaktı. Neşeli şair 

cebinden kağıdını çıkardı ve: 

Aclığımda ban-0 giilen tatlı yü:::, 
Unlltturur bana biitün dertleri. 

Mısraları,m ukuyarak orma
na, tavanı yıl.iızlann öpüştükleri 
mavi gök olan evine girdi. 
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İlave ıeklinde verdiğimiz "MİK.1 KAHRAMAN,. resimli tefrikasını önümüzdeki haftadan itıbaren 
bu sayfada takip edeceksiniz. 

Çocuklar~ Mecmuanızın 54 üncü seyısile birinci cildi ta~ainlanmışbr· HABER gazetc!erlni 
~almak suretile hemen hemen para ıarfetmeden elde etmiş olduğunuz bu mecmuaları ciltleltitm~lr 
ıistiyorsanız, Ankara caddesinde (V aktt Kütüphanesi) ne bir numara mukabilinde bıra~ınız. Cılt para.~1 
:i•;in (26) kuruG ı-ctJr.melisi.niz. 
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